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“Edebiyat bir resimdir ya da daha doğrusu hem resim hem de aynadır.
Duygunun ifade edilmesidir, ince bir eleştiridir, öğretici bir belgedir.”

F.M. Dostoyevski

Dostoyevski’nin de ifade ettiği gibi bu derlemede, dişhekimliğinin 
edebiyattaki yansımalarını bir resim gibi işleyen yazarların hayata 

dair dokunuşlarını imgeleme fırsatı bulacağız. Kimi zaman bir ayna gibi 
yansıtmalarına şahit olacak, kimi zaman da dişhekimi olan karakterin 
yolculuğunda onunla yoldaş olacağız; bazen de dişhekimi koltuğunda 
kendimizi bulacağız.

Dünya ve Türk edebiyatının kimi klasikleşmiş kimi az bilinen eserlerinden 
oluşan bu derlemede emeği ve ismi geçen, katkıda bulunan tüm değerli 
arkadaşlarımıza TDB Merkez Yönetim Kurulu olarak teşekkür ve takdir 
duygularımızı sunuyoruz. Tabii, Hugo’dan Çehov’a, Hagop Baronyan’dan 
Sait Faik’e kadar eserlerine dişhekimliğinin izini düşürmüş tüm yazarlara 
da şükranlarımızı sunuyoruz.

Derlemenin yayına girmesiyle meslektaşlarımız ve okur severler çoğu 
yaşanmış anılarla güzel bir yolculuğa çıkacaklar...

TDB Merkez Yönetim Kurulu adına

A. Tarık İşmen
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Başkanı
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Dünya Edebiyatında Dişhekimliği

Dişhekimliği; sağlık alanında özel koşulları olduğunu düşündüğüm 
dallardan biridir. Dişhekimleri, her yaştaki insan için estetik, sağlık 

ve fonksiyonelliği olan çalışmalar yapar. Bu çalışmanın ve dişhekiminin 
hayatının önemli bir bölümünün geçtiği muayenehanesinin bir edebiyatçı 
tarafından anlatımı hep ilgimi çekmiştir.

Duygular, olaylar ve düşünceler özenle seçilmiş kelimelerle anlatılınca 
onların derinliğini daha iyi anlarız. Okuduklarımız bizi bir kez daha dü-
şünmeye zorlar, yaşama yeni pencereler açmamızı sağlar. Bunun yerine hep 
aynı anlatımlar sıkıcı bile olabiliyor. Örneğin, yanlış çekilen dişler, şişi ge-
çirmek için kafaya bağlanmış kocaman bir mendil, Amerikan filmlerindeki 
tenis oynamaya giden, küçük kaçamaklar yapmaya meyilli, lükse yatkın 
dişhekimi tiplemeleri... Sadist gibi çizilen bir tipin, yedi sekiz yaşlarında-
ki çocuğa kanal tedavisi yapmak zorunda kalan bir hekimin duygusunu, 
stresini anlatması mümkün müdür? 

Bir mesleğin içinde olunca o konudaki farkındalığınız artıyor. Çevre-
mizdeki asimetrik bir yüzü ilk biz fark ediyoruz ya da bir konuşmadaki 
farklılaşan sesler hemen ilgimizi çekiyor; dişlerini yeni yaptırmış diye 
yorumluyoruz. İşte okuduğum kitaplardaki dişhekimliğine ait bölümler, 
belki böyle bir farkındalıkla birikmeye başladı. Usta yazarların mesleğimi-
ze yaklaşımları sadece o eserlerde kalmasın, bir araya gelsin, mesleğe yeni 
bir boyut katsın istedim. 

Bu düşüncelerle başlayan çalışmalarımız birçok meslektaşımın, dostu-
mun katılımıyla sürdü. İlk olarak 2007 yılında Türk Dişhekimleri Birli-
ği’nin yayın organı olan TDBD adlı dergimizde yayımlamaya başladık. 
O yıllardan günümüze kadar bulduğumuz ya da bize önerilen her eseri 
dikkatle inceleyerek yayımlamaya devam ettik. Gelecekte belki çok daha 
zengin bir kaynağa dönüşecek olan bu çalışmanın ilk adımlarını bir araya 
getirip ‘Dünya Edebiyatında Dişhekimliği’ çerçevesinde bir almanak orta-
ya çıkartalım istedik. Biz diyorum zira bu fikir bana ait olsa da en büyük 
destekçim Hakan Sürmen ve aşağıda isimleri bulunan arkadaşlarımdır. Bu 
ortak ürünün oluşmasına katkı veren herkese çok teşekkür ederim.

Neşe İnceoğlu Dursun



Katkıda bulunanlar
Aron Zeh 
Burak Yandımata
Çağla Oflas
Emel Eroğlu
Evin Pirselimoğlu Doğan
Hakan Sürmen
Mehmet Aydın
Neslihan Sevim
Nesrin Dursun
Nil Yüzbaşıoğlu
Rıfat Yüzbaşıoğlu
Tolga Arvas
Ufuk Dursun
Zerrin Karaali
Zerrin Küpçü
Zeynep Aldoğan
Zuhal Oktay 

ve tabii ki yayımlanmasına destek olan Türk Dişhekimliği Birliği Merkez 
Yönetim Kurulu
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Şu ana kadar...

“Hayat, biz gelecek için planlar yaparken yaşadıklarımızdır...” 
John Lennon

23 Aralık 1959’da o tarihte Yüzbaşı olan babam Ali Rıza İnceoğ-
lu’nun birinci şark hizmeti nedeniyle bulunduğu Erzurum Aşka-

le’de doğmuşum. Babamın görevi nedeniyle farklı şehirlerde farklı eğitim 
standartlarındaki okullar arasında başarılı olmak için zorluklar yaşadım. 
1970’li ve 80’li yılları göz önünde bulundurursak iki darbe sürecinde geçen 
ortaokul, lise ve üniversite yılları herkes gibi bende de kalıcı izler bıraktı. 

1977 yılında büyük bir azimle hazırlanıp kazandığım fakülteme darbe 
sonrası 18 ay süreyle veda ettim. Fakülteye tekrar döndüğümde kayıt don-
durarak kaybettiğim süreyi telafi etmek için çok çaba harcadım. Henüz 
dava sürüyordu ve ben bir an önce mesleğimi elime almak istiyordum. 

1984 yılında iyi dereceyle mezun oldum. İlk iş tecrübelerimi gazete 
ilanlarıyla yaptıysam da daha sonra hem muayenehanecilik yaptım hem de 
Küçükyalı, Altıntepe, Adatepe Kızılay dispanserlerinde çalıştım. 1987’de 
evlendiğim ve 2 Ekim 2005 tarihinde Akciğer CA nedeniyle yitirdiğim 
sevgili dostum Onur Dursun’dan bana emanet sevgili oğlum Ufuk Dur-
sun’la yaşantıma devam ettim.

Hayatımın diğer alanlarında olduğu gibi mesleğimde de daha iyiyi 
yapma çabamı benim gibi düşünen insanlarla paylaşmaya, sorumluluk ve 
görevleri dayanışma içerisinde yerine getirmeye özen gösterdim. Meslek 
odamda iki dönem Yönetim Kurulu üyesi, meslek birliğimde bir dönem 
Merkez Denetleme Kurulu üyesi, bir dönem de Merkez Yönetim Kurulu 
üyesi olarak görev yaptım. İstanbul Dişhekimleri Odası ve TDB yayın 
organlarında, uluslararası kongrelerde, bilimsel dişhekimliğinin 100. yılı 
etkinliklerinde, TDB Öğrenci Kolu’nda ve TDB Özlük Hakları Komisyo-
nu’nda sorumluluk üstlendim.

Etrafımda her zaman dostlarım ve kitaplarım oldu. Bu yazıyı okudu-
ğunuza göre o güzel dostlarımın bir kısmıyla birlikte oluşturduğumuz 
derlememizin sayfalarını çevirmeye hazırlanıyorsunuz demektir.

İyi okumalar...

Neşe İnceoğlu Dursun
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Şimdilik bir noktalı virgül...

Yaklaşık 15 yıldır ucundan kenarından katkıda bulunduğum bu çalış-
manın bugün kitaplaşıyor olmasından büyük mutluluk duysam da 

çalışmanın esas sahibi olan Neşe Dursun’un benim de birkaç satır yazmam 
için ısrarına çok anlam veremedim doğrusu. Yine de bu satırları yazıyor-
sam üzerimdeki yirmi yılı aşkın hakkını çiğneyemediğimdendir.

Çalışma tümüyle Neşe’nin fikri olarak ortaya çıktı; olur mu olmaz mı, 
nasıl olur derken önce kendi biriktirdikleriyle çalışmaya TDBD’de bir 
hız verdi, tekerlekler bir kere dönmeye başlayınca da arkasından onlarca 
dişhekiminin katkıları geldi. Nihayetinde çok anlamlı bir derleme ortaya 
çıktı.

Yüzlerce yıllık dünya edebiyatı külliyatına bir kişinin hakim olmasının 
olanaksızlığı kadar olmasa da, bugüne kadar ilgili tüm eserleri derlemiş 
olmamız olanaksız. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda x şehrindeki bir 
dişhekiminden “falanca kitapta da şöyle bir pasaj var” bildirimleri gelme-
ye devam edecektir. Umarım bu kitap da bu çalışmayı sonlandıran değil 
okurların gündemine sokan, önümüzdeki onyıllardaki genişletilmiş baskı-
larının yolunu açan bir çalışma olacaktır. Dolayısıyla bunu bir nokta değil 
noktalı virgül olarak değerlendirelim.

Başta da belirttiğim gibi çalışmaya benim katkım pek sınırlıdır. Onun 
derleyip bana ilettiği metinleri dizdirmek, dergide yayımlanırken uygun 
görsellerle desteklemek, gerektiğinde de bir iki spot çıkarmaktan öteye 
gitmez. Dolayısıyla onun bu çalışmanın kitap haline gelene kadarki eme-
ğine olduğu kadar bana yaptığı bu alçak gönüllü ısrara da teşekkür etmeyi 
bir borç biliyorum.

İyi okumalar...

Hakan Sürmen
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Arbat Çocukları • Anatoli Rıbakov

Dişhekiminin Görüşü 

Arbat Çocutları
Anatoli Ribakov
Çev: Uğur Büke 
Cem Yayınevi
1988

1933-1943 yıllarını içine alan Anatoli Ribakov’un Arbat Çocukları eserinde 
dişhekimi ile Stalin arasında geçen diyalogları ve hekimin mesleğini uygu-
laması sırasındaki yaklaşımlarını, o günün koşulları da göz önüne alınırsa 
son derece gurur verici buldum. Bu davranışın her hekime örnek olması 
gerektiğini düşünüyorum. Benim amacım burada belgesel nitelikteki bu 
romanı politik veya edebi yönden incelemek değil. Yaşanan ülke, tarih ve 
koşulları göz önünde bulundurarak mesleğimizin o dönemi hakkında daha 
somut bir yaklaşımda bulunabilmek bizim için daha anlamlı diye düşünü-
yorum.

Dişi ağrımaya başladı. Uzun süredir sallanıyordu ama protezin altın-
da sağlam gibi duruyordu. Dün akşam protezi çıkarınca sızıyı iyice 

duyumsadı. Stalin protezi yeniden taktı, diş yerine oturdu ama diliyle 
dokununca diş oynadı ve sanki dişin etleri iyice ağrıyormuş gibi geldi.

Stalin protezi çıkarmadan yattı ve sakin bir gece geçirdi. Sabahleyin, 
protezi dikkatlice çıkardı, önce diliyle sonra parmağıyla dokundu. Diş sal-
lanıyordu, diliyle sökmek istedi. Olmayınca, Moskova’dan diş doktorunun 
çağrılmasını emretti. Akşama doğru doktor Lipman ve protezcinin uçakla 
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geldiklerini, üç nolu yazlığa yerleştirildiklerini söylediler.
- Yerleşir yerleşmez gelsinler! diye emretti.
Yarım saat sonra doktor geldi. Kırk yaşın altında yakışıklı, sevecen bir 

yahudi. Stalin’i daha önce de tedavi etmişti. Stalin ondan memnundu, 
hatta birinde “Elleriniz Şapiro’nun ellerinden daha hafif ” demişti.

Şapiro, Lipman’dan önceki doktordu. O da iyi bir uzmandı. Ne ki Stalin, 
sorular soran, işi deşeleyen, bir sürü ilaç veren hiçbirşey açıklamayan, 
hastalığını söylemeyen reçetelerinin ne işe yaradığını anlatmayan, kendini 
fazlasıyla önemseyen ve işini bir bilmeceye dönüştüren doktorları sevmez-
di. Kısa boylu, suskun Şapiro’nun bu özellikleri hoş değildi.

Lipman, Şapiro’nun tersine ne yaptığını anlatır, Stalin’in dişleri, prote-
zin durumu hakkında bilgi verirdi. Stalin’in dişini çektiğinde Şapiro gibi 
yapmaz Stalin’e gösterir, diş kökünün ne hale geldiğini anlatır ve onu niye 
mutlaka çekmek gerektiğini açıklardı. Sakin ve iyi biriydi.

Stalin onun hakkında gülerek şöyle diyordu: “Hem dişi çekiyor, hem de 
kafa tutuyor.”

Lipman’ın kendisinden kortuğunu görüyordu. Bunda şaşılacak bir şey 
yoktu, çünkü herkes ondan korkuyordu. Ama doktorun eli korkudan 
titrerse istenmeyen bir şey yapabilirdi. Bu yüzden Lipman’a hoşgörüyle 
davranıyordu. Bu gün de her zaman ki gibi sordu:

-Evdekiler nasıl? İyi mi?
Oysa Lipman’ın ailesi hakkında tek şey bilmiyordu.
- Çok iyi, Jozef Vissarionoviç, sağolun.
Lipman, neredeyse bir valiz büyüklüğündeki çantasını açtı, aletlerini 

ve koltuğa yerleştirilen küçük arkalığı çıkardı. Başını koyacağı arkalığı 
önceden yerleştirmesi de Stalin’in hoşuna gidiyordu. Şapiro ise bunu 
Stalin oturduktan sonra yapardı. Oysa Stalin oturduktan sonra arkasında 
uğraşılmasını hiç sevmezdi.

Arkalığı yerleştiren ve iyi tutup tutmadığını kontrol eden Lipman, Sta-
lin’i oturmaya davet etti. Stalin oturdu. Lipman boynuna peçete bağladı, 
nazik bir hareketle başını arkalığa dayadı.

- Rahat mı?
- İyi.
- Şikayetiniz nedir?
- Dişim sallanıyor, özellikle de protezi çıkarınca.
- Şimdi bakarız. 
Lipman bir bardak su uzattı. 

Dünya Edebiyatında Dişhekimliği
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– Ağzınızı çalkalayın, lütfen... Güzel... Şimdi başınızı geriye yaslayın... 
Evet, çok güzel...

Lipman dikkatle protezi çıkardı. Dişe dokundu. Parmakları güzel bir 
şey kokuyordu. Özenli doktor... Masadaki aletlerinden birini seçti, küçük 
aynayı aldı, yeniden dişleri gözden geçirdi.

-Bu dişi çekmek gerek, dedi. Başka yolu yok. Bu diş ağrıdan başka şey 
vermez size. Protez de tutmaz. Büsbütün kötü olmuş.

-Ne kadar zaman alır? 
-İki üç gün kadar. Bir günde protez yaparız. Her şeyin beş günde yoluna 

gireceğini düşünüyorum. 
-Beş gün dişsiz dolaşacağım, diye Stalin somurttu. 
Lipman gülümseyerek,
-Niye dişsiz, dedi. Yalnızca üst azı dişleriniz olmayacak. Bu protez de 

geçici olarak kullanılabilir. O zaman yalnızca tek dişiniz eksik kalacak. 
Ama bu durumda sağlam dişinize de zarar verebilirsiniz. Ona daha büyük 
yük binecek. Niye riske atalım? Birkaç gün bekleyemez misiniz?

-İyi. Ne zaman çekeceksiniz?
-Ne zaman olursa, isterseniz şimdi.
-Ya yarın sabah?
-Yarın sabah da olur.
-Bugün konuklarım gelecek, onları dişsiz karşılamak doğru olmaz, ne 

dersiniz?
-Yemek istiyorlarsa en önce kendilerinin dişleri olması gerek dedi Lip-

man gülümseyerek. 
Stalin kalktı. Lipman aceleyle boynundaki örtüyü çözdü.
-Dinlenin. Yarın sabah kahvaltıdan sonra sizi çağırırlar. (s. 499-501)
* * * 
Ertesi gün kahvaltıdan sonra, Stalin doktoru çağırttı. 
Lipman çantasını açıp aletlerini yerleştirdi, Stalin’i koltuğa oturttu ve 

boynuna örtüyü bağladı.
- İyi uyudunuz mu? diye sordu Stalin.
- Mükemmel. 
Lipman enjektörü aldı. 
– Daha iyisi olamaz, sessiz, sakin.
Yavaşça Stalin’in başını geriye yatırdı ve ağzını açmasını rica etti. 
– Başkasını bilmem ama denizin uğultusu bana çok iyi geliyor...
Stalin, diş etinde iğneyi hisseder gibi oldu. Belki de öyle gelmişti. Çünkü 

Arbat Çocukları • Anatoli Rıbakov
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Lipman’ın yüzünden hiçbir şey okunmuyordu. Hep gülümsüyordu, ağzına 
bakıyordu. Sonra geri çekildi, ellerini indirdi ve yine gülümseyerek,

-Biraz bekleyelim, dedi. Narkoz etkisini göstersin. İsterseniz ağzınızı 
kapatın. Konuşabilirsiniz. Dolaşabilirsiniz ama en iyisi oturmak.

Diş etleri duygusuzlaştı, ağırlaştı. Stalin, yerli narkozla daha önce de diş 
çektirmişti ama narkozun ne kadar sürede etkilediğini tam anımsayamı-
yordu. 

-Çok mu beklenecek?
-On dakika kadar. Ağzınızı açın bir daha bakayım. 
Ağzına yeniden baktı. Diş etlerine metalik bir aletle dokundu.
-Birazdan uyuşur, dayanın.
Sakin sakin Stalin’e bakıyordu. İğneyi çok iyi vurmuş, acıtmamıştı. Stalin 

yoldaş memnun olmalıydı. 
Stalin de gerçekten de işini bilen ve güzel yapan kişileri değerlendir-

mesini bilirdi. Bu doktor herhalde yüzyıl yaşar. İşinden, durumundan, 
yaşamından memnun. Kremlin’de çalışıyor, Politbüro üyelerini iyileştiri-
yor. Herhalde iyi de bahşiş alıyordur. Onu kıskananlar da vardır. Zaten 
her zaman bir kıskanan bulunur. Ama görünen o ki, bu doktor onları hiç 
umursamıyor bile: Dünyadaki büyük çoğunluk böyle.

Kendisi daha gençken, onların yüzünden savaşa başlamıştı. Şimdi bu 
insanları kendisi yönetiyordu, bu insanlar ona tanrıya inanır gibi inanı-
yorlardı. Tanrıya inanmak ancak körü körüne olur. Bu insanlar ona baba 
diyorlardı. İnsanlar yalnızca güçlü, sert ve güvenilir baba eline saygı duyu-
yorlardı. Çevresinde böyle insanlar da gerekliydi. Yalnızca kurt köpekleri 
değil, yalnızca yardımcıları değil, onu seven, ona bağlı, sade, sessiz insanlar 
da olmalıydı çevresinde.

Lipman, Stalin’in karşısında oturuyor, saatine bakıp duruyor ve gülüm-
süyordu. Ara sıra ondan ağzını açmasını istiyor, bazı aletlerle diş etlerine 
dokunuyordu. Böyle dokunmalarından birinden sonra Stalin’e pensin 
ucunda duran dişini gösterdi.

-Ne zaman becerdiniz? Hiç hissetmedim bile. 
-Narkozla çektim de ondan. Zaten diş iğreti duruyordu, hani nasıl der-

ler, parmakla bile çekilebilirdi. 
-Niye öyle çekmediniz?
-O zaman hissederdiniz.
Stalin önündeki leğene kanlı tükürüğünü tükürdü, ağzını çalkaladı, 

yeniden tükürdü. 
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Lipman temiz peçete uzattı, Stalin dudaklarını sildi. 
-İki saat bir şey yememinizi rica ediyorum. Bugün de sıcak yemek 

tamamen yasak. 
Lipman masadaki protezi aldı, elinde evirdi çevirdi.
-Güzel protez, iyi yapılmış. Malzeme de mükemmel. Altın, platin ve 

palladyum alaşımı. Şimdi bu işinize yaramaz. Yenisini yapacağız. Ama 
Jozef Vissarionoviç, en iyisi normal protez yapmak.

-Normal protez ne demek?
-Jozef Vissarionoviç, bakın, metal protez dişlere şu iki çengelle tutturu-

lur. Biz onlara klamer deriz. Sizin protezinizde yedi yapay diş var, bu epey-
ce ağır. Yeni protezinize bir tane daha ekleyeceğiz, daha da ağırlaşacak. 
Plastik protez ise doğrudan damağa dayanır, tutacağı diş sayısı da artar. 

-Bana ihtiyar protezi yapmak istiyorsunuz.
-Niye ihtiyar? İhtiyarlar yapay çene takarlar, dişleri yoktur, oysa sizin 

dişleriniz var. Tanrı saklasın, daha uzun süre dayanır.
Birkaç yıl önce azı dişlerini çektiklerinde protez önermişlerdi. Bozul-

muştu: Saçma! Takma dişli ihtiyar! İhtiyarların takma dişlerini yatarken 
çıkardıklarını, bardağın içine koyduklarını görmüştü. Petersburg’da gizli 
evde Soltz ile otururlarken o da protezini çıkarıyordu. Protezi ilk kez 
Soltz’da görmüştü. Soltz konuştuğunda, hep heyecanlı heyecanlı konu-
şurdu, protez düşer, diliyle yerleştirmeye çalışır ve sözcükleri anlaşılmaz 
biçimde telaffuz ederdi. Hiç de hoş değildi.

Ama doktorlar takma protez değil, yapay dişlerini tutacak altın protez 
önerdiklerini açıklamıştı. Protezi takmışlar, o da alışmıştı, hiç engel olmu-
yordu. Dişsiz olduğu gibi duyguya hiç kapılmamıştı. İki dişini daha çek-
tiklerinde şimdi Limpan’ın önerdiklerini söylemişler, ama o reddetmişti. 

Lipman yeniden ona ihtiyar protezini öneriyordu. Lipman uzağı gör-
meyen biri, ona yalnızca bir müşteri gibi bakıyordu. Bu müşteriye milyon-
ların baktığını, onun da düşen bir protezle onların önüne çıkamayacağını, 
ağzında yemek varmış gibi konuşacağını anlayamıyordu.

-Altın yapın!
Lipman daha fazla diretmeye cesaret edemedi.
-Hay hay! Eğer ağrı yaparsa bir tane piramidon alın, gerekirse beni 

çağırtın. Yarın nasıl olduğuna bakmama izin verir misiniz?
-Yarın bu saatte sizi çağırırlar. 

Lipman çıktı. Stalin aynaya yaklaştı, ağzını açıp dişlerini baktı... Hiç de 
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hoş bir görüntü değil, topu topu üstte beş diş. Sararmış... Önemli değil, 
Jdanov ona böyle de dayanabilir. Kirov da. 

Kirov’u düşündüğünde suratını astı. Savaşa katılmak istemiyor, parti 
yönetimini güçlendirmek istemiyor!

Stalin o gün hiç kimseyi kabul etmedi. Narkozun etkisi geçsin! Dokto-
run söylediği gibi iki saat hiçbir şey yemedi. Öğle yemeğinde soğuk pancar 
çorbası ve ılık köfte getirdiler. Doğrusunu yapmışlardı. Neyle çiğneyecekti. 
Dişin yeriyle diş eti ağrımadı. Piramidon içmek gerekmedi.

Sabahleyin gelen Lipman ağzına baktı.
-Çok iyi gidiyor dedi. İki gün sonra başlarız.
-Nasıl dinleniyor musunuz? Sıkılıyor musuzun?
-Siz ne diyorsunuz, Jozef Vissarionoviç, sıkılmaya zaman mı var? Karşı-

nızda deniz, plaj... Çalışma masasında bir yığın kağıt, oturdum yazıyorum. 
-Ne yazıyorsunuz?
-Protez hakkında.
-Başarılar dilerim. (s. 508-512)
* * *
Lipman, diş etlerine baktı ve Stalin’e her şeyin yolunda gittiğini, iki gün 

sonra proteze geçebileceğini bildirdi. 
-Yarın olur mu? diye sordu Stalin.
-Yarın da olur. 
Lipman gülümsedi. 
– Ama en iyisi yarından sonra.
-Nasıl isterseniz öyle yapın. 
Stalin’in suratı asıldı. 
– İşiniz ilerliyor mu?
- Kalıp çıkarınca işe başlayacağız.
- Kitabınızı kastediyorum, diye açıkladı Stalin sinirli sinirli. 
- Özür dilerim, birden kavrayamadım... Sağolun çalışıyorum.
Stalin kalktı.
-İyi günler. 

Stalin’i kızdıran doktor değil, Kirov’un davranışıydı. Bir daha çatış-
mamışlardı. Kirov, taslakların tartışılmasında dikkatli davranıyor, her 
şeyi konuşmadan onaylıyordu, ama ilginç olmayan ve yaramaz bir işle 
uğraşmak zorunda bırakılan biri gibi davranıyordu. Bu görüşmeler sıkıcı 
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olmaya başladı. Stalin Kirov’u gönderebilirdi, ama açık bir anlaşmazlık 
istemiyordu. Dayanmalıydı, Stalin de dayanıyordu. Ama sinirleri iyice 
gerilmişti. Görünüşteki bu sakinliğinin, soğukkanlılığının ve sessizliğinin 
neye mal olduğunu yalnızca kendisi biliyordu. Kendini tutmasa insanları 
da tutamazdı. Birisine patlasa bile, o, asıl kızdığı kişi olmazdı. Bu sefer de 
doktora patladı. 

Lipman belirlenen zamanda geldi ve alçıdan kalıp yapmaya başladı. 
Stalin, bu işi hiç sevmedi. Doktor ağzına alçı soktuğunda alçıyla birlikte 
geri kalan dişlerini de söküp alacağı duygusuna kapılırdı. Alçı parçalarının 
ağzına düşmesini sevmezdi...

-Her şey iyi gibi, dedi Lipman. Pek kötü olmadı. Yalnız Jozef Vissario-
noviç yine de size sade protez mi yapsak diyorum?

Stalin, koltuğun kenarına yumruğunu indirdi.
-Size Rusça söylendi: Altın istiyorum.
-İyi, iyi. Sizin söylediğiniz gibi yaparız. Sabaha doğru hazır olur.
Stalin, hiç konuşmadan Lipman’ın titreyen elleriyle aletlerini yerleştir-

mesini izledi. Korktu, geveze! Ne halk! 
Lipman birden aletlerini yerleştirmeyi bıraktı ve çekingence konuştu:
-Jozef Vissarionoviç, diş rengini belirlemem gerek, lütfen bir dakika 

daha oturur musunuz
Stalin yeniden geriye yaslandı ve ağzını açtı. Lipman uzun uzun örnek 

dişleri denedi. Birincisi, ikincisi, derken üçüncüsü. Kaygılı, hatta endişeli 
bir görünümü vardı, işi çok uzun sürdü. Stalin ağzı açık oturmaktan sıkıldı. 

-Daha sürecek mi?
-Şimdi, şimdi.
Lipman, diş örneklerini hala Stalin’in ağzına sokup çıkarıyordu. Sonun-

da bir karara varır gibi oldu.
-Kalkabilirsiniz, Jozef Vissarionoviç. Sabaha kadar yapmaya çalışacağım. 
Lipman çantasını kapattı. 
Stalin, ertesi sabah doktorun gelmesini emretti.
-Stalin yoldaş, dedi Tovstuha. Henüz bitiremedi, yarına hazır olacağını 

söyledi. 
Stalin köpürdü:
-Buraya çağırın!
Birkaç dakika sonra Lipman göründü.
-Bugün protezi bitirmeye söz vermiştiniz. Neden sözünüzü tutmadınız?
-Olmadı, Jozef Vissarionoviç.

Arbat Çocukları • Anatoli Rıbakov



24

Stalin, doktora herkesin korktuğu en kötü bakışla bakıyordu.
-Geciktiren şey ne?
Lipman ellerini açtı.
-Doğruyu söyleyin.
-Yanımda getirdiğim yapay dişlerin hiç birinin rengi sizinkilere uymu-

yor.
-Uyanı niye getirmediniz?
-Elimizdekilerin hepsini getirdim, hatta sizin için daha önce kullanılanı 

da. 
-Eee?
-Diş rengi, özellikle sigara içenlerin diş rengi hep değişir. Getirdiğim diş 

renkleri dişlerinize uyuyor, ama yine de ufak bir fark var. 
-Çok farkediliyor mu?
-Hayır, ama uzman biri farkeder.
-Uzmanlarla ne işim var?
-İşimi kötü yaptığımı birinin söylemesini istemedim.
Stalin gülümsedi.
-Kendinizi düşünmenizden dolayı ben dişsiz dolaşıyorum. Daha ne 

kadar böyle duracağım?
-Moskova’ya telefon edip göndermelerini istedim. Katalog numarasını 

belirttim. 
Stalin dikkatle Lipman’a baktı.
-Hani Moskova’dakilerin hepsini getirmiştiniz?
-Bulurlar...
-Nerden?
Lipman gözlerini kaldırmadan fısıldadı:
-Berlin’den.
-Berlin’den?!
-Alman kataloğundan işaretledim.
-Neden bana hemen söylemediniz?
Lipman susuyordu.
-Söylemenizi mi yasakladılar?
Lipman susuyordu.
-Kim yasakladı?
Lipman susuyordu.
-Tovstuha mı?
Lipman belli belirsiz başını salladı.
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-Şunu unutmayın: Stalin yoldaşa her şey SÖYLENEBİLİR, her şey 
SÖYLENMELİDİR, Stalin yoldaştan hiçbir şeyi gizlemek OLMAZ. Bir 
şey daha: Stalin yoldaştan HİÇBİR ŞEY GİZLEMEK OLASI DEĞİL-
DİR. Stalin yoldaş, er ya da geç gerçeği öğrenir. 

Protezdeki gecikme kuşkusuz hoş değildi, ama sonuçta iş yoluna gire-
cekti. Ancak doktoru yalan söylemeye zorlamaları kötüydü. Çevresindeki 
hiç kimsenin en küçük bir yalanı bile söylemeye hakkı yoktu. Küçük yalan, 
büyük yalanı getirir. Çevresi ıvır zıvır şeylerde ona yalan söylüyorsa, bu 
çevre güvenilir değil demektir. Politbüro üyesinden aşçıya kadar herkes, 
Stalin yoldaşa yalnızca gerçeğin, gerçeğin söyleneceğini bilmelidir.

Doktoru yolladıktan sonra Tovstuha’yı çağırdı.
-Niye doktoru, beni kandırması için zorladınız?
-İşin özü şu: Doktor, dün gerekli renkte diş olmadığını ve yalnızca Ber-

lin’den bulunabileceğini söyledi. Hemen Litvinov’u arayıp katalog numa-
ralarını verdim. Litvinov’da Hinçuk’a telefon etti...

-Hinçuk hala Berlin’de mi ki?
-Evet, Surits bugün gidiyor.
-Eee... Sonra?
-Daha sonra Litvinov telefon etti, gerekli şeylerin alındığını, bugün 

Moskova’da olacağını söyledi. Bu akşam da burada olacağını sanıyorum, 
doktor bu gece hazırlayabileceklerini söyledi. 

-Bırak gece uyusunlar. Gece doğru dürüst yapamazlar. Sorum başka: 
Niye doktoru beni aldatması için zorladınız?

Hiç beklenmedik bir yanıt aldı:
-Berlin’den istememizi yasaklayacağınızdan korktum.
Tovstuha onun alçakgönüllüğününden çekinmişti. Zarif bir dalka-

vukluk! Belki de her şeyi kendisi düşünmüş, bütün korkusuna ve girdiği 
riske karşın her şeyi üstlenmişti. Denenmiş ve sadık biri. Yine de yalanla 
kurtuluş olmaz!

-Her şeyi benim haberim olmadan yaptınız. Beni oldu bittiyle karşı kar-
şıya bıraktınız. Davranışınızı beğenmesem bile, artık değiştirmek olanak-
sız. Ama neden doktoru yalan söylemeye zorladınız?

-Size her şeyi anlatmasından ve sizin yasaklamanızdan korktum...
Stalin verandada dolaşmaya başladı. Bir an durdu ve bir tablet daha 

almanın iyi olacağını düşündü. Yenukidze’nin bu alçakça makalesinden 
sonra uykusu iyice bozulmuştu. Kirov umutlarını boşa çıkarmış, yazı yaz-
maktan kaçınmıştı. Kirov’un Soçi’de bulunması da sinir sistemini yatıştır-
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mıyordu. Ama ciddi konuları ıvır zıvırdan ayırmak gerek. Ufak tefek şeyler 
için kendini kaybetmemeli. Berlin’e ısmarlanan dişler önemsizdi. Tovstuha 
içtenlikle konuşmuştu, hala inandırıcı. Yine de yalanı doğmadan yok 
etmek gerek. Sonsuza kadar. 

Stalin yeniden öfkelendi ve nerdeyse yüz yüze gelecek kadar Tovstuha’ya 
yaklaştı. Tovstuha kızardı, bir adım geri çekildi. 

-Çevremde yalancı ve uydurukçuların olmasını istemiyorum. Çevremde-
ki insanlara sonuna kadar inanmak zorundayım! Çevremdekiler en küçük 
bir yalanı bile söylemez, hatta bunu akıllarından bile geçiremezler.

Tovstuha, Stalin’in son tümceyi daha dostça söylediğini duyumsadı.
-Özür dilerim, düşünmeden davrandım.
Ama Tovstuha yanılmıştı. Stalin yine zalim bakışıyla baktı.
-En küçük yalanı sert biçimde cezalandıracağım. Özellikle görevli per-

soneli yalan söylemeye itenleri. Umarım, anlamışsınızdır.
-Evet, Stalin yoldaş. Bir daha yinelenmeyecek. 
Ertesi gün Tovstuha, her şeyin hazır olduğunu bildirdi. 
-Gelsin!
Lipman suçlu suçlu gülümseyerek selam verdi ve çantasını açtı. Stalin, 

doktorun hareketlerini izleyerek dolaşırken, 
-Dünkü görüşmemizi düşündünüz mü?
-Elbette, Jozef Vissorionoviç.
-Bu konuda Tovstuha yoldaşla da konuştum, onun sizi yalan söylemeye 

zorladığı izlenimini edindim.
Lipman elini yüreğinin üstüne koydu.
-Stalin yoldaş, size yalan söylemeyi düşünmedik. Tovstuha yoldaş, sizi 

rahatsız etmememi ve böyle küçük şeylerle sizin üzülmemenizi istedi. 
Tanrı, yalandan korusun bizi. 

-Rahatsız etmek, üzmek bunlar çocukça şeyler, biz yetişkin kişileriz. 
Stalin koltuğa oturup başını geriye yasladı. Lipman yeni protezi suya 

batırdı, üstündeki damlaları sildi ve dikkatle yerine yerleştirdi. Protez altın 
kaplamaydı.

-İyi gibi, dedi Stalin.
Lipman çıkarken protezi yarın sabaha kadar çıkarmamasını, bir şey 

olursa onu çağırmasını rica etti. 
Çağırmak gerekmedi. Protez tam oturmuştu. Stalin memnundu. İki gün 

sonra Lipman geldiğinde,
-Protez çok iyi, ağrı ve baskı yapmıyor, dedi. Sanki çoktandır takıyormu-
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şum gibi. 
Lipman yine de oturmasını rica etti. Protezi çıkardı, diş etlerine baktı, 

yeniden taktı.
-Evet, dedi. Güzel olmuş gibi.
-Gördünüz mü, bir de altına karşı çıkmıştınız.
Lipman bir şey söylemedi. Bir anlık duraklamadan sonra,
-Stalin yoldaş, dedi. Çalışmamdan madem memnunsunuz sizden ufak 

bir ricam olacak.
-Buyrun, dedi Stalin suratını asarak.
Stalin, doğrudan kendisinden bir şey istenmesini sevmezdi. Bunun 

belirli bir düzeni vardı. Hangi konuları ona ileteceklerini bilen insanlar 
çalışıyordu yanında. Doğrudan ona başvurmak samimiyetsiz bir davranıştı.

Ama Lipman’ınki beklenmedik bir ricaydı.
Lipman çantasını açtı, bir paket çıkardı. İçinde plastik protez vardı.
-Stalin yoldaş, bu protezi yalnızca bir gün takmanızı rica ediyorum. 

Hangisi daha rahat bakın, sonra karar verirsiniz.
Stalin şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. Oysa ona açıkça altın istediğini söy-

lemiş, hatta koltuğun kenarına yumruğunu indirmiş ve doktor korkudan 
titremişti. Yine de kendi görüşünde inat ediyordu. Kimbilir belki de böyle 
gerekiyordu. 

-Peki, dedi Stalin hiç istemeden.
Lipman protezi değiştirdi. Takma işlemi çabucak bitmişti. Her şey 

yolunda gibiydi.
-Lütfen, yarın beni çağırın ve hangisinin daha iyi olduğunu söyleyin. İyi 

olanı bırakalım.
Ertesi gün Stalin, yemekten önce Lipman’ı çağırdı.
-Özeleştiri yapmam gerekiyor galiba, siz haklıymışsınız. Bu protez daha 

rahat. Ama kırılabilir, bana yedek olarak birkaç tane daha yapın.
Lipman sevinçle gülümsedi.
-Tabii, isterseniz on tane. 
-Kahvaltı yaptınız mı?
-Evet, elbette.
-Olsun, benimle bir şeyler atıştırın.
Lipman’ı yandaki odaya götürdü. Masada şarap ve mezeler vardı.
-Votka ve kanyağım yok. Ben içmiyorum, başkasına tavsiye etmem. Ama 

şarap başka şey. Hangisini tercih ediyorsunuz. 
-Şaraptan pek anlamam.
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-Kötü, şaraptan mutlaka anlamak gerekir. Kahve içmiyorum. Çay içiyo-
rum ama çok seyrek. Şarabı tercih ediyorum. İki-üç kadeh şarap canlandı-
rır, başını döndürmez. 

Küçük, nerdeyse likör kadehi gibi iki kadehe şarap doldurdu.
* * *
-Yaptığınız protez uzun yıllar, dayansın! Atıştırın. 
Lipman ezmeli bir sandviç aldı.
-Soçi’de biraz daha dinlenmek ister misiniz?
-Burası çok güzel ama Moskova’da işe dönmeliyim, tabii size gerekli 

değilsem.
-Moskova’ya sizi benim geciktirdiğimi söylerim. Dinlenin, yüzün, kita-

bınızı yazın.
-Moskova’da hastalarım bekliyor. Bazılarının tedavisine başladım, pro-

tezlerini çıkardım, dişlerini çektim, ağızları açık beni bekliyorlar. Kalmam 
doğru olmaz!

-Haklısınız, ne zaman gitmek istiyorsunuz?
-Ne kadar erken olursa. Yarın olursa iyi olur.
Stalin, çalışma odasının kapısını açtı ve Tovstuha’yı çağırdı.
-Doktoru yarın uçakla gönderin. Gerekli her şeyi verin. 
Şişeyi gösterdi. 
– örneğin şarap...
Stalin dışarı çıktı ve içi üzüm dolu büyük bir sepetle döndü.
-Götürebilir misiniz? Götüremezseniz yardım etsinler.
Tovstuha’ya döndü.
- Moskova’da karşılayıp evine götürsünler. Hoşçakalın doktor! Sağlıcak-

la!
Doktoru gönderen Stalin, Kirov ve Jdanov’un çağrılmasını istedi. (s. 

570-577)

TDBD 99 (Nisan-Mayıs 2007)
 
Anatoli Ribakov
14 Ocak 1911’de Çernigov kentinde doğdu. 1928’de ortaokulu bitirdikten 

sonra kimya fabrikasında hamallık ve şoförlük yaptı. 1934’de Moskova 
Ulaşım Enstitüsü’nde eğitimini tamamladı. 1941’e kadar mühendis olarak 
çalıştı. 1941’de orduya katıldı ve değişik cephelerde savaştı, madalya ve 
nişanlar aldı. Savaşı 4. Muhafız Avcı Kolordusu nakliye komutanı olarak 
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bitirdi. 1942’de terhis oldu. 1948’de ilk öyküsünü yayımladı. SSCB ve RSFSC 
devlet ödülünün sahibi.

Arbat Çocukları 1933 Kasım’ından 1934’ün sonbaharına uzanan sürede-
ki Sovyetler Birliği’nde yaşanan olayları belgesel bir dille anlatıyor. Roman 
gerçek kişileri ve olayları kapsıyor. Bu dönemi eleştiren roman uzun süre 
kendi ülkesinde yayımlanamamış ve ancak Gorbaçov döneminden sonra 
basılabilmiştir.

Arbat Çocukları • Anatoli Rıbakov
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Son gelmeden 

Bana Aşkını Getir
Charles Bukowski
Parantez Yayınları 
1. baskı Ağustos 1998
Çeviri: Avi Pardo

Charles Bukowski tanışmam ‘Dişhekimliği ve Edebiyat’ konusunda yap-
tığım çalışmalar nedeniyle arkadaşlarımdan yardım istememle başladı. 
‘Bana Aşkını Getir’ okuduğum ilk kitabıydı. Bukowski’nin satırları ve 
anlatım tarzıyla karşılaşınca onun gerçekçi ama bir o kadarda irrite edici 
tutumunu yadırgamadım desem yalan olur. Ama tarzı, hayata yaklaşımı, 
seçtiği kelimeler beni rahatsız etse de; hatta arkadaşımın bu çalışma için 
Bukowski’nin kitabını önermesi başlarda beni tedirgin etse de ‘At Nalı’ şiirini 
okuduğumda onun gözlem yeteneğine, sade kelimelerle, seslerle, küçüçük 
ve önemsiz gibi görünen bir andan bütün bir yaşama yorum getirebilmesi-
ne hayran oldum diyebilirim. Hayat öyküsünde okuyacağınız gibi, o, hayatı 
kolay yaşamamış ama eminim ki aldığından fazlasını bu dünyaya kendi 
tarzında da olsa vermiş bir yazar. 

Bir mektubunda “İki seçenekten birini seçmek zorundaydım: Posta ofisin-
de kalıp delirmek ya da yazmaya oynayıp açlıktan ölmek. Ben aç kalmayı 
seçtim” diye açıklamış tercihini. Posta ofisini bırakalı bir ay olmadan da 
‘Postane’ adlı ilk romanını bitirmiş. İşte onun hayat felsefesi....

Dünya Edebiyatında Dişhekimliği
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at nalı 
ertesi gün dişçi ile randevum olduğunu unutmuşum
sabahın köründe
saat ikide koltukta olmam gerektiğini
hatırlatan sekreterin telefonu ile uyandırıldım.
zamanında gittim
üst köprü için
ölçü alınması gerekiyordu.
dişçi “ağzını kocaman aç” dedikten sonra 
bir
at
nalı soktu 
ağzıma.
dişlerimi kaplayıp
dişlerimin arasına giren
iğrenç kokulu
gri bir macunla doluydu at nalı.
dişçi 
odadan çıktı.
öğürme, diye geçirdim içimden, sakın öğürme,
sakın kusma, aklından bile geçirme kusmayı…
pencereden dışarı baktım, 
iri kara ağaçlar vardı dışarıda, 
gölgeleri güçlü,
rahat ve huzurlu görünüyordu
dışarısı.
bana uzun gelen bir bekleyişten sonra 
dişçi girdi içeri,
hoş kadındı
ve “kocaman aç!” dedikten sonra 
at nalına asıldı
ama
gri macun sertleşmişti
at nalı çıkmadı.
ağzımda bir at nalı ile öleceğim,
diye geçirdim içimden.
“biraz daha aç!” dedi ve açtım

Bana Aşkını Getir • Charles Bukowski
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ve biraz daha asıldı ve gri macunlu at nalı 
çıktı ağzımdan.
at nalını alıp odadan çıktı 
dişçi.
allaha şükür, diye geçirdim içimden, 
bunu da atlattım, 
bir kez daha kandırdım 
onları…
dişçi geri çekildi: “ bu ölçü
beni tatmin etmedi, tekrar almamız 
gerekecek… ağzını aç!”
ağzıma yeni bir at nalı 
soktuktan sonra odadan çıktı
ve hemen geri geldi. Nefes 
almayı unutma..”
“oouul,” dedim
iri kara ağaçlara döndüm
tekrar, aklımdan, hiç sonu
gelmez mi? diye geçirerek, insanın 
başına gelen ve hiç hazır olmadığı şeylerin 
hiç sonu gelmez mi?
hayır, dedi ağaçlar rüzgarda hafifçe
sallanarak, asıl son gelmeden sonu 
gelmez…
kusmak üzereyim ama! diye 
karşılık verdim.
ah diye sallandı ağaçlar, ha 
ha, ha!
güneyde okyanus
kükredi kuzeyde ise dağlar umursamadı 
(Sayfa 147-149)

TDBD 100 (Haziran-Temmuz 2007)
 
Charles Bukowski
1920 yılında Almanya’da doğdu. İki yaşındayken ailesiyle birlikte ABD’ye, 

Los Angeles’a göç etti. İlk öyküsünü 24 yaşındayken yayımlayan Bukows-
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ki, 35 yaşında şiir yazmaya başladı. 1994’te Kaliforniya, San Pedro’da 
ölen Bukowski’nin şiir ve öykülerini toplayan kırk beş kitap yayımlanmış, 
yapıtları çeşitli dillere çevrilmiş, öykü ve şiirleri dünyanın pek çok ülkesinde 
dergilerde yer almıştır. Ülkemizde ilk kez Sokak dergisinde çıkan öyküleriyle 
tanıştığımız Bukowski’nin yapıtları arasında en başta şunları sayabiliriz: 
Barfly filminin senaryosu (1987), The Roominghouse Madrigals: Early 
Selected Poems 1946-1966 (1988), Pansiyon Manzumeleri (Parantez, 2000), 
Kaptan Yemeğe Çıktı ve Tayfalar Gemiyi Ele Geçirdi (Parantez, 2000), Suda 
Yan Ateşte Boğul (Parantez, 1999), Ölüler Böyle Sever (Parantez, 1999), 
Kadınlar (Arion, 1994), Hollywood (roman, 1989; YKY, 1992), Post Office 
(1971, Postane, İmge, 1993). Metis’ten çıkan Kasabanın En Güzel Kızı (1992) 
ve Büyük Zen Düğünü (1992), dilimize çeviren Avi Pardo’nun hazırladığı 
özel öykü seçkileridir. 

Bana Aşkını Getir • Charles Bukowski
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Gençliğin sırrı 

Gabriel Garcia Marquez’den ‘Kolera Günlerinde Aşk’ adlı kitabından bir 
bölümü Emel Eroğlu hazırladı. Marquez’in Yüzyıllık Yalnızlık’ından alınma 
bölüm ise benim yaptığım bir alıntı. Kolombiya denince benim aklıma Gab-
riel Garcia Marquez ve dünyanın farklı yerlerinde eserleri sergilenen büyük 
heykeltraş Fernando Botero gelir. Botero’nun şişman ve yuvarlak hatları 
çekici bulması ona olan sevgimi körüklemiş olabilir. Marquez’de ise galiba 
beni en çok çeken o masalsı anlatım... Gerçekleri dile getirişindeki yalınlık 
ama bir o kadar halka ait gözlemlerini sürükleyici bir kurgu içinde anlatımı 
tam bir Latin coşkusu...

YÜZYILLIK YALNIZLIK
Can Yayınları 
Çeviren: Seçkin Selvi
19. baskı, 1998

Nacientes en müthiş keşfini sunmaya geldiklerini ilan ettirince, merak, 
korkudan baskın çıktı. Kapı-kapanınca çeyreği bastırıp, gösterilen 

çadıra bir doluş doldular ki, bir de ne görsünler, Melquiades, terütaze, ne 
kamburu kalmış, ne bir buruşuğu, ağızda inci gibi, pırıl pırıl dişler, oturup 
duruyordu karşılarında. İskorbütten mahvolmuş diş etlerini, pörsümüş 
yanaklarını, büzülmüş dudaklarını hatırlıyanlar, çingenenin doğaüstü 
gücünün bu son kanıtı karşısında korkudan ürperdiler. Derken Melquiades 
dişlerini çenesiyle, damağıyla, olduğu gibi ağızdan çıkarıp, seyircilere şöyle 
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bir gösterdikten, ve o kısa an içinde eski bildikleri hastalıklı ihtiyar haline 
dönüştükten sonra, dişlerini yerine takıp, yeni- yetme gençliğinin olanca 
tazeliğiyle bir daha gülümseyiverince, korkunun yerini bir dehşettir aldı. 
Jose Arcadio Buendia bile, üstadın ilimde topun kantarını kaçırmaya baş-
ladığından ilkin biraz kuşkuya düştüyse de, çingene takma dişin esrarını 
sonradan anlatınca, gözleri parladı. Bu, bir bakıma çok basitti, bir bakıma 
da öyle esaslı bir keşifti ki, simya deneylerinden o saat sıtkı sıyrıldı. (Sayfa 
12)

Suya giden protez

KOLERA GÜNLERİNDE AŞK
Can Yayınları 
Çeviren: Şadan Karadeniz
1989

O gece, kırk iki yaşında, şakaklarıyla ensesindeki birkaç tel saçı da 
kesti ve sonunda tam bir dazlaklık yazgısına boyun eğdi. Öyle ki, 

her sabah yıkanmadan önce, yalnızca çenesini değil, başının ayva tüyleri 
bitmeye başlayan yerlerini de iyice sabunlayıp köpürtüyor, berber ustura-
sıyla kazıyarak bebeklerin kıçı gibi yapıyordu. O zaman dek, işyerinde bile 
şapkasını çıkarmıyordu, çünkü dazlaklık ona yakışıksız görünen bir çıplak-
lık duygusu veriyordu. Ama bir kez dazlaklığını benimseyince, eskiden söz 
edildiğini işitip de dazlakların uydurması diye önem vermediği erkeklik 
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erdemleri yüklüyordu kelliğe. Daha sonra, başının sağ yanındaki uzun 
saçları tepeye doğru tarama modasını benimsedi, bir daha da vazgeçmedi 
bundan. Ama gene de, hep aynı cenaze şapkasını andıran şapkayı giyme-
yi sürdürdü; canotier şapkanın yerel adı olan de tartarita şapkalar moda 
olduktan sonra bile.

Oysa dişlerini yitirişi, doğal bir felaketten ötürü değil, sıradan bir iltiha-
bı kökünden kazımak isteyen gezici bir dişhekiminin baştan savmacılığı 
yüzünden oldu. Pedallı oyma makinesinden duyduğu korku, Florentino 
Ariza’nın azı dişlerinin sürekli ağrımasına karşın, acıya dayanamayacak 
hale gelinceye değin dişçiye gitmesini engellemişti. Annesi bütün gece 
bitişik odadan gelen onulmaz iniltileri işitince korkuya kapılmıştı; çünkü 
bunlar belleğinin sisleri arasında nerdeyse silinmiş olan bir zamanların 
iniltileri gibi gelmişti ona, ama aşk acısının nerede olduğunu görmek için 
ona ağzını açtırınca apselerle dolu olduğunu görmüştü.

Amcası XII. Leon, ırmak gemilerinde, bir ustabaşı heybesinin içinde 
tam donanımlı bir dişçi muayenehanesiyle dolaşan ve daha çok ırmak 
boyundaki köylerde gezgin bir yılgınlık satıcısını andıran, binici panto-
lonlu, dev yapılı bir zenci olan Doktor Francis Adonay’a gönderdi onu. 
Dişçi, ağzının içine bir göz atar atmaz, onu yeni felaketlerden bir çırpıda 
kurtarmak için, Florentino Ariza’nın bütün dişlerini, hatta sağlam olanları 
bile çekmek gerektiğine karar verdi. Bu hayvanca tedavi, dazlaklığın ter-
sine, anestezisiz katliamın doğal korkusundan başka hiçbir kaygı vermedi 
ona. Takma diş fikri de canını sıkmadı; önce en sevdiği çocukluk anıların-
dan biri, çene kemiklerini masanın üstüne koyarak onları kendi kendine 
konuşturan bir panayır gözbağcısının anısı olduğundan; sonra da, çocuk-
luğundan beri, tıpkı aşk acısı gibi acımasızca ona işkence eden diş ağrıları 
sona erdiğinden. Dazlaklık gibi, yaşlılığın sinsice indirdiği bir darbe gibi 
görünmedi bu onda; kekremsi kükürtlü kauçuk kokusuna karşın, ortope-
dik bir gülümseyişle yüzünün daha aydınlık olacağına inanıyordu çünkü. 
Böylece, Doktor Adonay’ın akkor haline gelmiş kerpetenlerine dirençsizce 
boyun eğdi; nekahet dönemine bir yük eşeğinin stoikliğiyle katlandı.

XII. Leon Amca ameliyatın ayrıntılarıyla, acısını kendi etinde duyu-
yormuş gibi ilgilendi. Manyaklık boyutlarına varan bel canto sevgisinden 
ötürü, takma dişlere, La Magdelina Irmağı’ndaki ilk gemi yolculukların-
dan birinde kapıldığı özel bir merakı vardı. Bir dolunay gecesi, Gamarra 
Limanı önlerinde, bir Alman yerölçümcüsüyle kaptan kökçünden bir 
napoliten şarkı söyleyerek ormandaki tüm yaratıkları uyandıracağına dair 
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bahse tutuştu. Az kalsın kazanıyordu. Irmağın karanlığında bataklıklardaki 
balıkçılların kanat çırpışları, timsahların kuyruk vuruşları, kendilerini ka-
raya atmaya kalkışan tirsi balıklarının yılgınlığı duyuluyordu; adam tam en 
tiz notada, şarkının gücünden atardamarlarının kopmasından korkulduğu 
sırada, takma dişleri son solukla ağzından fırladı, suya gömüldü.

Çarçabuk yeni takma dişler yapılıncaya dek gemi Teneriffe Limanı’nda 
üç gün beklemek zorunda kaldı. Kusursuz olmuştu dişler. Ama dönüş 
yolculuğu sırasında, kaptana eski takma dişlerini nasıl yitirdiğini anlatma-
ya çalışırken, XII. Leon Amca yabanıl ormanın yakıcı havasıyla ciğerlerini 
şişirdi; gücünün yettiği en tiz notayı çıkardı; güneşin altında gözlerini 
bile kırpmadan geminin geçişini seyreden timsahları ürkütmeye çalışarak 
soluğunu sonuna dek tuttu: Yeni takma dişleri de akıntıya kapılıp gitti. O 
günden beri, her yerde takma diş bulunduruyordu; evin çeşitli yerlerinde, 
yazı masasının çekmecesinde, şirketin üç gemisinin her birinde. Ayrıca, 
dışarıda yemek yediği zamanlar, cebinde bir öksürük hapı kutusunda 
yedek bir takma diş bulundurmayı alışkanlık edinmişti; çünkü şirkette 
bir kır yemeğinde kızartma et yemeye çalışırken, takma dişlerinden biri 
kırılmıştı. Yeğeninin de buna benzer beklenmedik olayların kurbanı olma-
sından korkan XII. Leon Amca, ona iki takım diş yapmasını istedi Doktor 
Adonay’dan: biri, her gün işte kullanmak için ucuz malzemeden, öteki de 
Pazar ve bayram günlerinde kullanmak için, daha sahici duygusu versin 
diye, gülümsediğinde görünen azı dişi altınla kaplı. Sonunda, yortu çanla-
rının şenlendirdiği bir Paskalya öncesi pazarı Florentino Ariza yepyeni bir 
kimlikle ortaya çıktı; kusursuz gülümseyişi öyle bir izlenim bırakıyordu ki, 
sanki o adam gitmiş, başkası gelmişti yerine. (Sayfa 323-326)

TDBD 101 (Ağustos-Eylül 2007)

Gabriel Garcia Marquez
1928’de Kuzey Kolombiya’da küçük bir şehir olan Aracataca’da doğdu. 

1946 yılında ebeveynlerinin isteği üzerine hukuk okumaya başladı. 1950 
yılında okulu yarım bırakan Marquez, şiir ve edebiyatla ilgilenmeye başladı. 

1954 yılından sonra “El Espectador” gazetesinde çalışmaya başladı. Bu 
arada sürekli öykü ve senaryo yazmaya devam etti. 1967’de yayımlanan 
‘Yüzyıllık Yalnızlık’ 10 milyondan fazla satınca yazarlığa başarılı bir geçiş 
yaptı.

1982’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Marquez editörlerin ricası ile 
batmak üzere olan Cambio adlı dergiyi satın alarak kendisi de bu dergide 
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haberci olarak çalışmaya başladı. “Nobel kazandıktan sonra çok para iste-
rim diye kimse beni işe almak istemiyordu. Neyse, dergi aldım da bu dertten 
kurtuldum” diyordu.

Şer Saati, Yüzyıllık Yalnızlık, Aşk ve Öbür Cinler, Başkan Babamızın Son-
baharı, Benim Hüzünlü Orospularım, Kırmızı Pazartesi, Kolera Günlerinde 
Aşk, Labirentindeki General, Şili’de Gizlice, Bir Kaçırılma Öyküsü gibi roman-
ları; Albaya Mektup Yazan Kimse Yok, Bir Kayıp Denizci, Hanım Ana’nın 
Cenaze Töreni, On İki Gezici Öykü, Yaprak Fırtınası, İyi Kalpli Erendira ile 
İnsafsız Büyükannesinin İnanılmaz ve Acıklı Öyküsü, Sevgiden Öte Sürekli 
Ölüm adlı öykü kitapları ve Anlatmak İçin Yaşamak adlı anı kitabı Türkçe’de 
de yayımlandı.
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Altın iğnelerle anestezi 

KADERİN KIZI 
Isabel Allende 
Çev. İnci Kut
Roman 
Can Yayınları – 1999 

Şilili yazar Isabel Alende; dünyanın diğer ucundaki Uzak Doğu kültürüne ait 
‘alternatif tıp’ olarak da yakın süreçte sıkça gündeme gelen alternatif tedavi 
yöntemiyle yapılan bir uygulamayı anlatıyor. 

Tao Chi’en’i şaşırtan ilk şey, Çin’in evrenin tam merkezi olmadığını 
keşfetmek olmuştu. Vahşi de olsa, ondan çok daha güçlü olan başka 

kültürler de vardı. İngilizlerin yeryüzünün büyük bir bölümünü denetimle-
ri altında tuttukları aklını ucundan bile geçmediği gibi, başka fan guey’le-
rin dört kıtaya bölünmüş olan uzak topraklarda uçsuz bucaksız kolonilerin 
efendileri olabilecekleri de hiç aklına gelmemişti; bütün bunları, kaptan 
John Sommers, Afrika kıyıları önlerindeyken apseli bir dişini çektiği gün 
anlatma zahmetine girişmişti. Bu işlemi, şakaklarına batırdığı altın iğneler 
ile dişetine sürdüğü karanfil ve okaliptüs macunu karışımı sayesinde nere-
deyse hiç acı çektirmeden, tertemiz halledivermişti. İşini bitirip de hasta, 
rahatlamış ve minnettar olarak içki şişesini sonuna dek içip bitirdiğinde, 
Tao Chi’en, nereye gittiklerini ona sormaya cesaret edebildi. (s. 199)

Kaderin Kızı • Isabel Allende 



40

TDBD 103 (Aralık 2007-Ocak 2008)

Isabel Allende
1942’de Şili büyükelçisi Tomás Allende’nin kızı olarak Peru’da doğdu. 

Şili’nin 1973’te askeri darbe sonucu öldürülen cumhurbaşkanı Salvador 
Allende’nin yeğenidir. Pinochet darbesi sonrasında ailesiyle birlikte önce 
Venezuela’ya daha sonra San Francisco ABD’ye sürgüne gitti.

Allende’nin Ruhlar Evi (1982), Aşktan ve Gölgeden (1984), Eva Luna Anla-
tıyor (1989), Kaderin Kızı (1999) gibi birçok eseri Türkçe’ye de çevrilmiştir.
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Komplikasyonla gelen trajedi 

BUDDENBROOKLAR / BİR AİLENİN ÇÖKÜŞÜ
Thomas Mann
Çev: Kasım Eğit - Yadigar Eğit 
Can Yayınları
2. baskı, Eylül 2009

Thomas Mann’ın Buddenbrooklar adlı romanı alt başlığında da belirtildiği 
gibi ‘Bir Ailenin Çöküşü’nü anlatıyor. 19. yüzyıl Almanya’sının toplumsal 
tablosunda Buddenbrooklar’ın çevresindeki önemli karakterlerden biri 
de ailenin dişhekimidir. O dönemin bilgi ve uygulamaları açısından ilginç 
birçok ayrıntıya yer verilen romanda mesleğimiz açısından bana en ilginç 
gelen nokta, ailenin yaşamış olduğu trajik olaya karşın aynı hekime gitme-
ye devam etmesi oldu. Bunda o dönemde bu bilgiye sahip az sayıda hekim 
bulunması olabileceği gibi hekime duyulan güvenin de etkisi olabilir. Kesin 
olan şu ki, gelişen ekonomik süreçler her şeyde olduğu gibi mesleğimizde 
de farklı yaklaşımların doğmasına neden oluyor. Her zaman okuduğumuz 
kitapları birbirimize tavsiye ettiğimiz ablam Nesrin Dursun, Buddenbrook-
lar’a da dişhekimliğiyle ilgili pasajlar içermesi nedeniyle dikkatimi çekti. 

Hanno’nun sağlığı hep bozuktu. Özellikle dişleri birçok bedensel 
ağrılarının, sağlık sorunlarının ve şikayetlerinin başlıca nedeni 

olmuştu. Süt dişlerini çıkarırken, ateş nöbetlerine tutulmuş ve acılar içinde 
kıvranarak ölümden zor kurtulmuştu; dişetleri de sık sık iltihaplanıyor ve 
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apse yapıyordu. Matmazel Jungmann eline bir topluiğne alarak bunları bir 
bir patlatıyordu. Şimdi, dişlerinin değiştiği şu sırada, çektiği acılar daha da 
artmıştı. Hanno’nun dayanma gücünü aşacak kadar çoktu ağrıları. Gece-
leri uyuyamıyor, şiddetli ağrıların neden olduğu kahredici ateş nöbetleri 
içinde sessizce inleyip ağlıyordu bütün gece boyunca. Dişleri annesininki 
kadar beyaz ve güzeldi, ancak son derece yumuşak ve hassastı; çarpıktılar 
ve üst üste çıkmışlardı. Johann’ın korkunç bir adamla tanışması gerekecek-
ti: Mühlenstrasse’deki diş doktoru Bay Brecht’le...

Bu adamın adı bile iğrenç bir şeyi hatırlatıyordu, diş çekilirken çene ke-
miğinde hissedilen o dehşet verici duyguyu hatırlatıyordu insana; Hanno, 
iyi kalpli Ida Jungmann’ın karşısında Bay Brecht’in bekleme odasındaki 
bir koltuğa büzülüp oturmuş, içerinin keskin kokulu havasını solurken ve 
önündeki mecmuaları karıştırırken, dişçinin muayene odasının kapısında 
görünmesi ve nazik olduğu kadar korkunç bir sesle, “Buyurun!” demesiyle 
yüreği derinden sarsıldı...

Bu bekleme odasının tuhaf bir çekiciliği, hoş bir yanı vardı. Odanın bir 
köşesinde pirinçten bir kafes içinde insana kötü kötü bakan, renk renk 
tüylü kocaman bir papağan vardı, adı Josephus’tu ve neden böyle bir isim 
verildiği kimse bilemezdi. Öfkeli bir koca karı sesiyle, “Oturun lütfen... Bir 
dakika...” diyordu gelen hastalara. Bu ses bekleme odasının korkunç havası 
içinde acı bir şaka gibi geliyordu ama, Hanno Buddenbrook papağana kor-
ku ve sevgi karışımı bir duygu besliyordu. Bir papağan... Josephus adında 
ve insan gibi konuşabilen renk renk tüylü kocaman bir kuş! Ida’nın evde 
kendisine okuduğu Grimm masallarındaki sihirli ormandan kaçıp buraya 
gelmiş bir kuş olmasın?.. Josephus, Bay Brecht’in kapıyı açarken söylediği 
“Buyurun!” sözcüğünü de ısrarla ve yeniden yeniden tekrarlıyordu. Hanno 
bir gün tuhaf tuhaf gülümseyerek muayene odasından içeri girdi ve pence-
renin yanında, diş oyma aletlerinin bulunduğu ünitenin önündeki o büyük 
ve tuhaf koltuğa oturdu.

Bay Brecht’e gelince, bu Josephus adlı kuşa çok benziyordu, çünkü bur-
nu kuşun gagası gibi sertti ve siyah kırçıllı bıyığının üstüne doğru sarkı-
yordu. Ama en kötüsü, hatta dehşet verici yanı ise sinirli oluşu ve mesleği 
gereği hastalarına çektirdiği acılara katlanamayışıydı. Ida Jangmann’a, 
“Çocuğun dişini çekmemiz gerekiyor, bayan,” derken, yüzü sapsarı oldu. 
Hanno soğuk terler dökerek ve korkulu gözlerle yazgısına boyun eğmiş 
bir şekilde koltuğunda otururken, elinde kerpetenle kendisine doğru gelen 
diş doktorunun alnındaki ter damlacıklarının boncuk boncuk parladığını 
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ve korkudan ağzının çarpılmış gibi olduğunu gördü... Korkunç olay geçip 
de Hanno yaşlı gözleriyle ve çarpılmış ve sapsarı olmuş suratıyla ağzındaki 
kanı yan taraftaki mavi tasa tükürürken, Bay Brecht de kendisini bir kol-
tuğa atmış, alnını kurulamak ve birkaç yudum su içmek zorunda kalmıştı...

Küçük Johann’a bu adamın kendisine iyilik yaptığını ve çok daha büyük 
ağrılardan koruduğunu söylüyorlardı, Hanno da Bay Brecht’in kendisine 
çektirdiği acıları olumlu sonuçlarla kıyaslayınca, ilki çok daha ağır basıyor-
du ve o, Mühlenstrasse’ye yaptığı ziyaretleri çektiği acıların en korkuncu 
olarak görmüyordu. İleride çıkacak olan akıl dişleri göz önünde bulundu-
rularak henüz çıkmış olan bembeyaz, düzgün ve sağlıklı dört azı dişinin 
çekilmesi gerekti; çocuğa fazla yüklenmek istemedikleri için bunu dört 
haftaya yaydılar. Ne kadar da uzun bir süre! Bir sonraki haftanın korku-
sunun duyulmaya başladığı bu işkence dolu günler katlanılır gibi değildi. 
Son dişi de çekildikten sonra, Hanno yorgun ve bitkin düştü ve sekiz gün 
boyunca hasta yattı. 

Çektiği diş ağrıları Hanno’nun yalnızca keyfini kaçırmakla kalmıyor, 
aynı zamanda öteki organlarının çalışmasını da olumsuz etkiliyordu. Çiğ-
neme güçlüğü, sindirim bozukluklarına ve hatta mide yanmalarından ileri 
gelen titreme nöbetlerine yol açıyordu. Midesindeki rahatsızlıklar düzensiz 
kalp atışlarına ve baş dönmelerine neden oluyordu. Bütün bunların yanı 
sıra Doktor Grabow’un “Pavor nocturnus” diye adlandırdığı o tuhaf gece 
korkusu da hiç azalmadan, hatta artarak sürüyordu. Küçük Johann hemen 
her gece bir ya da iki kez uykusundan fırlayarak uyanıyordu; korkunç bir 
olay olmuş ve boğazını sıkıyorlarmış gibi korkuyla ve umutsuzca ellerini 
ovuşturarak “Yardım edin, bana acıyın!” diye yalvarıyordu... Sabah olup da 
uyandığında, bunların hiçbirini hatırlamıyordu. Doktor Grabow çocuğa 
her akşam yaban mersini suyu içirmelerini öğütlüyordu, ancak bunun 
hiçbir yararı olmuyordu. (sayfa 449-451)

* * *
Senatör hafif bir sesle ve dudaklarını istemeye istemeye oynatarak “Ah, 

sensin demek,” dedi... “Çevremde hiçbir şey göremiyorum ve bu durum 
dakikalarca sürüyor. Ağrılardan çıldıracağım.” 

“Ağrı mı? Neren ağrıyor?”
“Dişim ağrıyor. Dünden beri devam ediyor. Bütün gece hiç uyuyama-

dım... Henüz doktora gidemedim, öğleden önce bürodaydım, halletmem 
gereken bir sürü işim vardı, senato oturumunu da kaçırmak istemedim. 
Ama daha fazla dayanamayacağımı anladım ve şimdi dişhekimi Brecht’e 
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gidiyorum...”
“Hangi dişin ağrıyor?”
“Aşağıda sol taraftaki diş... Bir azı dişi... Çürümüş... Dayanılır gibi 

değil... Hadi, allahaısmarladık Kistenmaker! Acele etmem gerektiğini anlı-
yorsundur...”

“Evet, diş acısı çekmediğimi mi sanıyorsun? Ben de çok korkunç diş 
ağrıları çektim... Hadi, geçmiş olsun! Çektiriver! Hemen çektir; doğru 
olan bu...”

Thomas Buddendbrook yürürken sürekli çenesini sıkıyordu, oysa bu 
ağrısını daha da artırıyordu. Çünkü azı dişi, alt çene kemiğinin bütün sol 
yanını burguyla deliyorlarmış gibi müthiş acı veriyordu. Kökündeki iltihap 
yüzünden üstüne kızgın çekiçle vuruyorlarmış gibi zonkluyor ve öyle 
müthiş acı veriyordu ki, yüzünü ateş basıyor ve gözlerinden yaşlar geliyor-
du. Bütün gece uyuyamadığı için sinirleri harap olmuştu. Az önce yolda 
Stephan Kistenmaker’le konuşurken sesi çatallaşmasın diye kendisini 
güçlükle tutmuştu. 

Mühlenstrasse’ye vardıktan sonra, açık kahverengi yağlı boyayla boyan-
mış bir eve girdi ve birinci kata çıktı, kapıda bir pirinç tabela üzerine ya-
zılmış “Dişhekimi Brecht” yazısı bulunan odaya yöneldi. Kendisine kapıyı 
açan hizmetçi kızı bile fark etmeden girdi içeriye. Koridora sıcak biftek ve 
karnabahar kokusu sinmişti. Sonra davet edildiği bekleme odasının keskin 
kokan havasını solumaya başladı. Yaşlı bir kadın sesi, “Oturun ve bir saniye 
bekleyin lütfen!” dedi kapıdan. O, Josephus adlı papağandı. Odanın en 
arkasında pırıl pırıl kafesinin içinde oturmuş, senatöre nefret dolu küçük 
gözleriyle yan yan ve hain hain bakıyordu.

Senatör Buddenbrook yuvarlak bir masanın çevresindeki koltuklardan 
birine oturdu ve Fliegende Blattör adlı mizah dergisinin bir cildini karış-
tırıp içindeki esprileri okuyarak biraz oyalanmak istedi, fakat daha sonra 
büyük bir nefretle yeniden kapattı, bastonunun gümüşten sapını biraz 
serinletsin diye yanağına dayadı, yanan gözlerini kapadı, inliyordu. Odanın 
içi çok sessizdi, kafesinin parmaklarını gagalayan Josephus’un gıcırtısından 
ve tıkırtısından başka ses duyulmuyordu. Bay Brecht, işi olsun olmasın, bir 
süre bekletirdi hastalarını.

Thomas Buddenbrook hızla ayağa kalktı ve küçük bir masanın üstünde 
duran sürahiden bir bardak su içti. Su, kloroform kokuyordu. Sonra kori-
dor kapısını açtı ve öfkeli bir ses tonuyla, “Bay Brecht, eğer çok önemli bir 
işiniz yoksa, lütfen biraz acele edin. Dişim fena halde ağrıyor,” dedi sesini 

Dünya Edebiyatında Dişhekimliği



45

Buddenbrooklar • Thomas Mann

yükselterek. 
Çok geçmeden muayene odasının kapısında dişçinin kırçıllı bıyıkları, 

karga burnu ve dazlak başının ön kısmı göründü. “Buyurun!” dedi dişhe-
kimi, “Buyurun!” diye tekrarladı Josephus da. Senatör Buddenbrook içeri 
girdi, papağanın soytarılıklarını gülecek halde değildi. Bay Brecht, “Ağır 
bir duruma benziyor,” diye düşünürken birden yüzü sarardı...

Aydınlık odadan geçerek iki pencereden birinin önünde duran, başı 
ve kolları yeşil kadife kaplı koltuğa doğru birlikte hızlı hızlı yürüdüler. 
Thomas Buddenbrook koltuğa otururken, şikayetinin ne olduğunu kısaca 
anlattı, sonra başını arkaya bıraktı ve gözlerini kapadı...

Bay Brecht, sandalyesini biraz öne itti, eline bir ayna ve çelik bir kalem 
alarak çürük dişin durumuna baktı. Ellerinde badem sabunu kokusu vardı, 
ağzından da biftek ve karnabahar kokusu geliyordu. 

Bir süre sonra, “Çekmemiz gerekiyor,” dedi ve yüzü daha da sarardı.
“Senatör Buddenbrook, “Öyleyse hemen çekin,” dedi ve gözkapaklarını 

sımsıkı kapattı. 
Kısa bir sessizlik oldu. Bay Brecht bir dolabın önünde dikilmiş bir şeyler 

hazırlıyordu ve bazı aletleri arıyordu. Daha sonra hastanın yanına yeniden 
yaklaştı.

Dişhekimi, “Önce biraz ilaç sürelim,” dedi ve hemen arkasından bunu 
uygulamaya başladı, keskin kokan bir sıvıyı dişetlerine sürdü. Senatöre hiç 
hareket etmemesini ve ağzını iyice açmasını hafif bir sesle ve içtenlikle rica 
ettikten sonra işine başladı. 

Thomas Buddenbrook, oturduğu koltuğun kollarına sıkı sıkı yapışmıştı, 
kerpetenin ağzına girişini ve gıcırtıyla dişini kavrayışını önce pek fark 
etmedi, fakat daha sonra giderek artmaya başlayan gıcırtıları ve acıyı ve 
başındaki korkunç baskıyı hissetti. “İşler yolunda gidiyordur herhalde, ne 
yapalım Tanrı böyle istedi!” diye düşündü. “Buna katlanmak zorundayım. 
Biliyorum, ağrı gittikçe daha da artacak ve dayanılmaz olacak, aklımı 
başımdan alacak ve tüm beynim parçalanacakmış gibi olacak. Ama sonra 
geçecek... Buna dayanmalıyım.” 

Üç ya da dört saniye kadar sürdü. Bay Brecht titreyen eliyle kerpetene 
bütün gücüyle asılırken, Thomas Buddenbrook’un bütün bedeni titriyordu. 
Koltuğundan biraz yukarıya kalkar gibi oldu ve diş doktorunun ağzından 
tuhaf tuhaf sesler çıkardığını duydu... Sonra müthiş bir irkilme ve bir sar-
sıntı hissetti, boynu kırılmış gibi oldu, kısa süren bir gıcırtı ve çatırtı sesi 
izledi bunu. Thomas Buddenbrook birden gözlerini açtı... Müthiş baskının 
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etkisi geçmişti, fakat başının uğultusu devam ediyordu. Zedelenen iltihaplı 
çenesi müthiş zonkluyordu ve o asıl amaca henüz ulaşılmadığını, istenilen 
çözümün elde edilemediğini, felaketin devam ettiğini ve durumunun daha 
da kötüleşeceğini hissediyordu... Bay Brecht, koltuktan biraz geri çekildi. 
Aletlerin bulunduğu dolaba yaslandı. Yüzünün rengi bir ölününkinden 
farklı değildi; “Kron... Böyle olduğunu tahmin etmiştim zaten,” dedi.

Thomas Buddenbrook yan tarafındaki kabın üzerine eğilerek ağzında 
biriken kanı tükürdü, çünkü dişeti tahrip olmuş ve kanamıştı. Sonra yarı 
bilinçsiz bir şekilde sordu:

“Ne demek istemiştiniz? Kaplama dişime ne oldu?”
“Kaplama kırıldı, Bay Senatör... Ben de bundan korkuyordum... diş iyice 

çürümüş... fakat bir denemek de benim görevimdi...”
“Şimdi ne olacak?”
“Bana güvenin, Bay Senatör...”
“Ne yapacaksınız?”
“Kökleri çıkarmam gerekiyor. Kerpetenle tek tek çekilecekler... Etin 

içinde dört kök var...”
“Dört mü? O halde dört defa asılacak ve çekeceksiniz, öyle mi?”
“Ne yazık ki öyle...”
Senatör Buddenbrook, “O halde bugünlük bu kadar yeter!” dedi ve he-

men yerinden kalkmak istedi, ama kalkamadı ve başını arkaya yasladı. 
“Sevgili dostum, gücümün üstünde bir şey istemeyin benden,” dedi. 

“Ayağımı yere basacak halde değilim... Bittim ve bugün daha fazlasına 
katlanamayacağım... Şu pencereyi biraz açar mısınız lütfen...”

Bay Brecht onun isteğini yerine getirdi ve şöyle dedi:
“Bence de uygun, Bay Senatör. Yarın ya da öbür gün uygun bir saatte 

yine gelirsiniz ve kökleri ameliyatla çıkarırız. İtiraf etmeliyim ki, ben de... 
ama şimdi ağrıyı biraz dindirmek için bir gargara yaptırayım ve ilaç süre-
yim izninizle...”

Çürük dişin üstüne su püskürtüp temizledikten ve ilaç sürdükten sonra, 
Senatör Buddenbrook ayağa kalktı ve Bay Brecht üzgün olduğunu söy-
leyerek onu kapıya kadar geçirdi. Bay Brecht’in yüzü kireç gibiydi, bütün 
gücünü ve enerjisini yitirmişti.

Dişhekimi ve senatör bekleme odasından geçerlerken, papağan, “Bir 
dakika... lütfen!” diye bağırdı; Thomas Buddenbrook merdivenleri inerken, 
o hala bağırıyordu.

Manivelayla kanırtmak... evet, evet yarın böyle yapacaktı. Peki şimdi ne 
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yapsın? Nereye gitsin? Eve gidip dinlenmeli, uyumaya çalışmalı. Sinirler 
uyuşmuş ve ağrı biraz azalmıştı, ağzının içinde ağır bir yanma vardı sadece. 
O halde eve gitmeliydi... caddelerden ağır ağır geçti, selam verenlere iste-
meye istemeye karşılık veriyordu. Bakışları düşünceli ve kararsızdı. Neler 
oluyor bana böyle, diye düşünüyor gibiydi.

Fischerstrasse’ye vardı ve sol kaldırımdan aşağıya doğru inmeye başladı. 
Yirmi adım yürüdükten sonra bir baş dönmesi ve bulantı hissetti içinde. 
“Şu karşıdaki meyhaneye gidip bir konyak içmeli,” diye düşündü ve yola 
indi. Fakat yolun hemen hemen ortasına gelmişti ki, kendisini bir tuhaf 
hissetti. Bir el, beynini yakalamış ve karşı konulmaz bir güçlü ve gittikçe 
artan bir hızla, önceleri büyük ve sonraları küçülen ve gittikçe daha da 
küçülen bir daire halinde çevirdikten sonra, korkunç bir kuvvetle bu taş 
kadar sert dairenin tam ortasına fırlatıp attı... Thomas Buddenbrook yolun 
ortasında bir yarım daire çizdikten sonra ıslak kaldırımın üstüne yüzüstü 
düştü.

Düştüğü yer dik bir yokuş olduğundan, vücudunun üst kısmı ayakla-
rından epeyce aşağıya düşmüştü. Yüzüstü düşmüştü, altında hemen su 
birikintisi oluşmaya başladı. Şapkası kaldırımdan biraz öteye yuvarlandı. 
Kürkü çamur olmuş ve kirli kar suyuyla ıslanmıştı. Elleri, beyaz deri eldi-
venler içindeki elleri bir su birikintisi içinde uzanıyordu.

Thomas Buddenbrook bir süre böyle kaldı, böyle yüzüstü yattı yerde. 
Sonra birkaç kişi geldi ve onu sırtüstü çevirdiler. (sayfa 591-596)

* * *
Bir pazar günüydü. Dişhekimi Bay Brecht’in işkencelerine günlerce 

katlanmak zorunda kaldıktan sonra, ödül olarak annesiyle birlikte Şehir 
Tiyatrosu’na gidip, “Lohengrin” operasını dinlemesine izin çıkmıştı. Bir 
haftadan beri tiyatroya gideceği akşamın heyecanıyla geçiriyordu günle-
rini. Hanno’nun haklı olarak şikayet ettiği tek şey, bu tür etkinliklerden 
önce bir şeylerin hep ters gidiyor olması ve son ana kadar bütün keyfini 
kaçırmasıydı. Ama sonunda cumartesi gelmiş ve okul hafta sonu tatiline 
girmişti ve dişçinin burgu makinesi de ağzında cızırdayarak son kez yak-
mıştı canını... (sayfa 614)

* * *
Sıcak kakao, Bay Brecht’in tedavi ettiği azı dişini fena halde sızlatmıştı... 
(...) İçtiği sıcak kakaodan hala yanan dişinin üstüne dilini sıkı sıkı bastı-

rıyor, bacak kaslarını gereksiz yere zorluyordu. (sayfa 618)
* * *

Buddenbrooklar • Thomas Mann
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Diyelim ki, parmağımı kestim ve canım acıdı... başkalarında sekiz günde 
iyileşen bir yara bende dört hafta sürüyor. Bir türlü iyileşmek istemiyor, 
giderek iltihaplanıyor, kötüye gidiyor ve türlü türlü şikayetlere neden 
oluyor... Geçenlerde Bay Brecht dişlerimin çok kötü göründüğünü söyledi. 
Neredeyse hepsi çürümüş ve harap olmuş, çektirdiklerimden söz etmeye 
gerek yok. Otuzuna, kırkına gelince ne yapacağım, nasıl yemek yiyeceğim 
ben? Hiçbir umudum kalmadı artık...” (sayfa 651)

TDBD 125 (Ağustos-Eylül 2011)
 
Thomas Mann
Paul Thomas Mann, 20. yüzyılın en önemli Alman yazarlarından biridir. 

1875’te doğan Mann’ın yapıtlarının başlıca konusunu burjuvazinin yozlaş-
ması oluşturur. 

1901’de yayımlanan ilk romanı Buddenbrooklar dünya çapında başarıya 
ulaştı. Bu ünlü romanında Mann, yer yer taşlamalı bir biçimde Lübeck’li bir 
tüccar ailesinin çöküşünü dört nesil boyunca anlatır. 

Mann’ın ikinci başarısı, altı öykü içeren Tristan Derlemesi (1903) çerçeve-
sinde çıkan Tonio Kroger adlı öyküsüdür. 1912’de yaşam tarzı yüzünden yok 
oluşa sürüklenen bir sanatçının öyküsünü anlatan Venedik’te Ölüm’ü yazdı. 
1929 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Mann, 1933’te İsviçre’ye 
göç ederek Zürih’e yerleşti. 1936 yılında Alman uyruğundan çıkarılan Mann 
1938’de ABD’ye taşındı. II. Dünya Savaşı’nda Alman dinleyicileri için faşizm 
karşıtı radyo programları hazırladı. 1952’de İsviçre’ye dönen Mann 1955’te 
Zürih’te öldü. Diğer önemli eserleri arasında Büyülü Dağ ve Doktor Faustus 
sayılabilir.
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İlaç parası 

SEFİLLER
Victor Hugo
Çeviri: Volkan Yalçıntoklu
İş Bankası Yayınları
10. Basım, Temmuz 2019

Bu çalışmamın en büyük destekçisi Zeynep Aldoğan edebiyatın en derinle-
rinden ve yoksulluğu en iyi tanımlayan satırlarla bizi buluşturdu. Böyle bir 
klasiğin çalışmamıza yer alması gerçekten ölçülemeyecek bir güzellik.

Başarının Devamı 
İşten kışın sonlarına doğru kovulmuştu; yaz geçmiş, kış geri gelmiş, günler 
kısalmış, işler kesat gitmeye başlamıştı. Kışla birlikte sıcaklık, aydınlık, 
güneşli günler azalmıştı, akşam sabaha yakınlaşıyor, her yanı sisler, alaca-
karanlıklar kaplıyor, kararmış pencerelere aydınlık yansımıyordu. Gökyü-
zü bir hava deliği gibi beliriyor, gündüzler mağaralara dönüşüyor, güneş 
acınacak bir halde görünüyordu. Korkunç bir mevsim! Kış göğün suyunu 
ve insanın yüreğini taşa çevirir. Alacaklıları da üstüne geliyorlardı. 

Çok az kazanan Fantine’in borçları kabarmıştı. Paralarını düzenli bir 
şekilde alamayan Thénardierler ona sürekli olarak, içeriği keder veren, 
cevap vermesi bütçesini sarsan mektuplar yazıyorlardı. Günün birinde, 
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ona küçük Cosette’inin bu soğuklarda çırılçıplak dolaştığını, yün bir eteğe 
ihtiyacı olduğunu ve en azından on frank göndermesi gerektiğini yazdı-
lar. Okuduğu mektubu bütün gün elleriyle buruşturdu. Akşam, caddenin 
köşesindeki berbere gidip saçlarını açtı. Hayran olunası sarı saçları beline 
kadar uzanıyordu. 

- Muhteşem saçlar! diye haykırdı berber. 
- Karşılığında ne kadar vereceksiniz? 
- On frank.
- Kesin o zaman. 
Yün bir etek alıp Thénardierlere gönderdi. 
Aslında para göndermesini bekleyen Thénardierler bu eteği öfkeyle 

Eponine’e giydirdiler. Zavallı çalıkuşu titremeye devam etti. 
Fantine “Kızım artık üşümeyecek. Onu saçlarımla giydirdim,” diye 

düşündü. Kırpılmış başını gizleyen küçük, yuvarlak başlıklar taksa da, hâlâ 
çok güzel görünüyordu. 

Fantine’in yüreğinde karanlık bir çatışma vardı. 
Artık saçlarını tarayamayacağını fark ettiğinde, çevresindeki herkese 

nefret beslemeye başladı. Uzun süreden beri, Madeleine Baba’ya herkesin 
duyduğu saygıyı paylaşmıştı; yine de, kendisini onun kovduğunu, başına 
gelen felaketlere onun sebep olduğunu düşündükçe ondan, özellikle de 
ondan nefret etmeye başladı. İşçilerin kapının önünde beklediği saatlerde 
fabrikanın önünden geçtiğinde gülerek şarkı söylermiş gibi yapıyordu. 

Bir keresinde, onun bu şekilde gülerek şarkı söylediğini gören yaşlı bir 
işçi kadın: “Bu kızın sonu kötü olacak,” demişti. 

Yüreğinde biriken öfkeyle, âdeta meydan okumak istercesine önüne ilk 
çıkan bir adamın sevgilisi oldu. Aylak, dilenci bir müzisyen olan bu sefil 
adam onu dövüyordu ve kısa süre sonra tıpkı kadının kendisini tiksintiyle 
kabul etmesine benzer bir şekilde Fantine’i terk etti. 

Kızına hayranlık besliyordu. 
Düşkünleştikçe, etrafındaki her şey kararıyor, ruhunun derinliklerin-

deki o küçük tatlı melek ışıldıyordu. Kendi kendine “Zengin olduğumda, 
Cosette’imi yanıma alacağım, diyor ve gülüyordu. Sürekli öksürüyor, sırtı 
terliyordu. 

Bir gün Thénardierlerden bir mektup aldı: “Cosette kızamık denilen sal-
gın bir hastalığa yakalandı. İlaçlar çok pahalı olduğundan almaya gücümüz 
yetmiyor. Bir hafta içinde kırk frank göndermezseniz küçük kız ölecek.” 

Kahkahalar atarak yaşlı komşusuna “Ah! Ne güzel! Kırk frank! İki Na-
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poléon altını eder! Bu parayı nereden bulmamı bekliyorlar ki? Bu köylüler 
çok ahmak!” 

Yine de, merdivenin yanındaki pencerenin önüne gidip mektubu yeni-
den okudu. 

Ardından merdivenleri inip koşarak, sıçrayarak ve gülmeye devam ede-
rek dışarı çıktı. 

Yolda ona rastlayan biri:
- Neden bu kadar neşelisiniz? diye sordu. 
- Köylüler bana saçma sapan şeylerle dolu bir mektup yazdılar. Benden 

kırk frank istiyorlar. Lanet olası köylüler, diye cevapladı. 
Meydandan geçerken, garip görünümlü bir arabanın üzerine çıkan kır-

mızı elbiseli bir adamın etrafında toplanan kalabalığa nutuk çektiğini fark 
etti. Bu turneye çıkmış gezgin bir dişçiydi, çevresindekilere diş takımları, 
macunlar, tozlar ve iksirler gösteriyordu. 

Kalabalığa karışan Fantine ayaktakımı için argo, saygın insanlar için 
anlaşılmaz sözcükler içeren bu söylevi gülerek dinlemeye başladı. Genç 
kızı gülerken gören sahte dişçi aniden haykırdı: 

- Orada gülen kız, çok güzel dişleriniz var. İki paletinizi satmak isterse-
niz, size her biri için bir Napoléon altını veririm. 

- Paletlerim ne demek? diye sordu Fantine.
- Paletler, diye karşılık verdi usta dişçi, ön üst dişlerdir. 
- Çok korkunç! diye haykırdı Fantine. 
- İki Napoléon! diye homurdandı yanında duran yaşlı bir dişsiz kadın. 

Bu kız ne şanslı! 
Oradan hızla uzaklaşan Fantine kendisine 
- Güzel kız, bu teklifi düşünün! İki Napoléon işinize yarayabilir. Kararı-

nızı değiştirirseniz, bu akşam Tillac d’argent hanına gelin, orada olacağım, 
diye bağıran adamın boğuk sesini duymamak için kulaklarını tıkadı. 

Öfkeyle eve dönen Fantine olayı iyi yürekli komşusu Marguerite’e 
anlattı: 

- Bunu anlayabiliyor musunuz? Ne kadar iğrenç bir adam, öyle değil mi? 
Böyle adamların şehir şehir gezmesine nasıl izin veriyorlar? İki ön dişimi 
çekecekmiş! Ama o zaman çok korkunç görünürüm! Saçlar yeniden uzar, 
ama dişler! Ah! Canavar adam! Kendimi beşinci kattan aşağı atmayı tercih 
ederim! Bana bu akşam Tillac d’argent hanında olacağını söyledi. 

- Size ne kadar para teklif etti? diye sordu Marguerite. 
- İki Napoléon. 
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- Kırk frank eder. 
- Evet, dedi Fantine, kırk frank eder. 
Bir süre düşüncelere daldıktan sonra, dikiş dikmeye koyuldu. On beş 

dakika sonra, işini bırakıp Thénardierlerin mektubunu okumak için merdi-
vene doğru gitti. Döndüğünde yanında çalışan Marguerite’e: 

- Kızamığın ne demek olduğunu biliyor musunuz? diye sordu. 
- Evet, diye yanıtladı Marguerite, kızamık bir hastalıktır. 
- Çok ilaç almayı gerektirir mi? 
- Ah! Hem de çok korkunç ilaçlar! 
- Vücudun hangi bölgesinde görülür? 
- Bilinen hastalıklardan biridir.
- Çocuklara bulaşır mı?
- Özellikle çocuklara. 
- Ölümcül müdür? 
- Hem de nasıl. 
Fantine mektubu bir kez daha okumak için merdivenin kenarına gitti. 
Akşam dışarı çıktığında, hanların bulunduğu Paris Caddesi’ne yöneldiği 

görüldü. 
Ertesi sabah, mumu idareli kullanmak için sürekli birlikte çalıştıkları 

Fantine’in odasına giren Marguerite, onun yatağın üzerinde solgun, buz 
kesmiş bir halde oturduğunu gördü. Yatmamıştı. Başlığı dizlerinin üzerin-
deydi. Bütün gece yanan mum neredeyse tükenmek üzereydi. 

Bu garip durum karşısında taş kesilen Marguerite eşikte durarak haykır-
dı: 

- Tanrım! Mumun hepsi yanmış! Burada bir şeyler olmuş. 
Sonra saçsız başını kendine doğru çeviren Fantine’e baktı. Fantine bir 

gün öncesine göre on yaş yaşlanmıştı. 
- İsa aşkına! dedi Marguerite, Fantine neyiniz var? 
- Hiçbir şeyim yok! diye yanıtladı Fantine. Tam tersine. Kızım ilaçlar 

sayesinde o korkunç hastalıktan ölmeyecek. Halimden memnunum. 
Konuşurken, yaşlı kıza masanın üzerinde parıldayan iki Napoléonu 

işaret ediyordu. 
- Ah! Ulu Tanrım! dedi Marguerite. Ama bu bir servet. Bu altınları 

nereden buldunuz? 
- Onları kazandım, diye yanıtladı Fantine gülerek. 
O sırada mum yüzünü aydınlatıyordu. Bu kanlı bir gülümsemeydi. 

Dudaklarının kenarında kırmızımtırak bir tükürük ve ağzının içinde kara 
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bir delik vardı. 
Dişleri sökülmüştü. 
Kırk frankı Montfermeil’e gönderdi. 
Zaten Cosette hasta değildi. Bu, Thénardier’nin ondan para sızdırmak 

için çevirdiği bir dolaptı. 
Fantine aynasını pencereden aşağı fırlattı. Uzun zamandan beri, ikinci 

kattaki odasından ayrılmış, çatının altına, kapısı mandalla kapanan, tavanı 
belli bir açıyla zemine doğru eğildiği için kafasını sürekli tavana çarptığı 
bir odaya taşınmıştı. Zavallı odasının dibine tıpkı kaderinin derinliklerine 
doğru gittiği gibi gitgide daha fazla eğilerek geçebiliyordu. Artık karyolası 
yoktu, yorgan olarak bir paçavrayı kullanıyordu, yerde bir şilte, onun dışın-
da hasırı yıpranmış bir iskemle vardı. Bir köşede unutulduğu için kurumuş 
bir gül fidanı, diğer köşede su koymak için kullandığı bir yağ kabı vardı; 
kışın donan bu kabın çeperinde suyu içmek için kırdığı buzun izlerinden 
oluşan birçok halka vardı. Utanma duygusunu kaybetmiş, zarafeti mahvol-
muştu. Son zamanlarda, kirli başlıklarla dışarı çıkıyor, zamanı olmadığın-
dan ya da kayıtsızlığından giysilerini onarmıyordu. Topukları yıprandıkça, 
çoraplarını ayakkabılarının içine çekiyor, çoraplarının kıvrımları dikey 
olarak aşağı uzanıyordu. Eski ve yıpranmış korsesini en ufak bir harekette 
yırtılan pamuklu bez parçalarıyla yamıyordu. Caddelerde, merdivenlerde 
karşılaştığı alacaklıları sürekli çıngar çıkarıyor, ona hiç aman vermiyorlardı. 
Gecelerini ağlayarak ve düşünerek geçiriyordu. Gözleri çok parlaktı ve 
sol kürek kemiğinin üzerinde hiç dinmeyen bir ağrı hissediyor, devamlı 
öksürüyordu. Madeleine Baba’ya derin bir nefret besliyor, yine de halinden 
hiç yakınmıyordu. Günde on yedi saat dikiş dikiyordu ama hapishanenin 
taşeron işlerini halleden bir girişimci tutuklu kadınları ucuza çalıştırdığı 
için ücretler aniden düşmüş, serbest çalışan işçilerin günlük kazançları 
yetmiş beş santime inmişti. Günde on yedi saatlik çalışmanın karşılığında 
yetmiş beş santim! Alacaklıları gitgide acımasızlaşıyor, mobilyalarının 
neredeyse tamamını geri alan eskici ona hiç durmadan “Kaltak, paramı ne 
zaman ödeyeceksin?” diyordu. Ulu Tanrım, ondan ne istiyorlardı? Kendini 
her yandan kıstırılmış hissediyor ve içinde yırtıcı bir hayvanınkine benzer 
eğilimler gelişiyordu. Tam da o dönemde, Thénardier, ona büyük bir iyi 
niyetle para göndermesini beklediklerini, kendisine acilen yüz frank ge-
rektiğini, aksi takdirde atlattığı ağır hastalığın ardından nekahat dönemini 
geçiren küçük Cosette’i başına geleceklere hiç aldırmadan bu soğukta ka-
pıya koyacağını yazmıştı. “Yüz frank,” diye düşündü Fantine. Ama günde 

Sefiller • Victor Hugo



54

beş frank kazanabileceğim bir iş var mı? 
- Tamam o zaman! dedi içinden, geriye ne kaldıysa onu satalım.
Bahtsız kadın fahişeliğe başladı. (s. 219-225)

TDBD 106 (Haziran-Temmuz 2008)

Victor Hugo
1802’de doğdu. Liseyi bitirdikten sonra kendini tümüyle edebiyata adadı. 

Fransız romantiklerin yayın organı olan La Muse Française dergisini kurdu 
(1824). 1830-1843 arasında en verimli dönemlerinden birini yaşadı. Ro-
manları, tiyatro yapıtları ve şiirleriyle başarıdan başarıya koştu. Çok sevdiği 
kızı Leopoldine’nin boğularak öldürülmesi üzerine, 1852’ye dek yeni yapıt 
vermedi.1848 Devrimi’nden sonra parlemento üyeliğine seçildi. 3. Napo-
leon’un hükümet darbesini engellemeye çalıştı, başaramayınca Belçika’ya 
kaçmak zorunda kaldı (1851). Ateşli bir demokrasi ve cumhuriyet yanlısı 
olarak imparatorluk rejimini eleştiren yapıtlar yazdı. 1862’de başyaptı 
olan Les Miserables (Sefiller) adlı romanını yayımladı. Cumhuriyet yeniden 
kurulunca Paris’e dönen Hugo, Ulusal Meclise seçildi. Paris Komünü’nün 
ezilmesinden sonra komüncülerin bağışlanması için çok uğraştıysa da so-
nuç alamadı. Giderek siyasal ve toplumsal yaşamdan elini eteğini çekti ve 
1885’te öldü. Bir İdam Mahkumunun Son Günü ve Notre Dame’ın Kamburu 
da dahil olmak üzere çok sayıda eseri Türkçeye çevrilmiştir.
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Hercule Poirot muayenehanede işlenen cinayetin 
peşinde... 

Unutulmaz İngiliz yazar Agatha Christie... Belçikalı ünlü dedektif Hercule 
Poirot tipinin yaratıcısınının bu romanındaki konusu bir dişhekiminin esra-
rengiz ölümü. Agatha Christie’nin fazla ayrıntıya girmeyen son derece yalın 
anlatımı, hastalarıma her zaman ağzını açık tutması için uyardığım anları 
hatırlattı. Bir roman kahramanı bile olsa meslektaşımız Dr. Morley’in ölümü 
mesleğimizin risklerini bir kez daha hatırlattı. “Pek az erkek dişçide kendi-
sini kahraman sayabilir” cümlesine de bir kez daha vurgu yapmak isterim. 
Meslektaşım, sevgili dostum Zerrin Küpçü bu kitabı okurokumaz “bak senin 
çalışmana uygun bir kitap” diye beni uyardı.

İskemlede Beş Ceset
Agatha Christie
Altın Kitaplar / Klasik Polis Romanları Dizisi
Çeviri: Gönül Suveren

Kürdan dişin hassas bir yerine geldi ve Bay Amboriotis irkildi. Gele-
cekle ilgili o pembe hayaller birden bire kayboldu. Bunların yerini pek 

yakın bir gelecekle ilgili endişeler aldı. Adam, usulca diliyle dişini yokla-
dı. Not defterini çıkararak baktı. “Saat 12 de. Queen Charlotte Sokağı, 
No.58” (s. 9-10)

Amberiotis o eski sevinci yeniden duymaya başladı. Ama boşuna. Ufku 
daralmış ve birkaç kelime halini almıştı. 

“Queen Charlotte Sokağı, No.58 Saat 12 de.”
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Sounth Kensington, Glengowrie Court Oteli’nde kahvaltı sona ermişti. 
Miss Sainbury-Seale salonda oturmuş, Bayan Bolitho’yla konuşuyordu. 
Yemekte yan yana masalarda oturuyorlardı. Miss Sainsbury-Seale otele 
geleli bir hafta olmuştu. İki kadın bir gün içinde birbirlerine ısınmışlar ve 
ahbaplığa başlamışlardı.

Miss Sainsbury-Seale, “Biliyor musunuz, şekerim”, dedi. “Dişlerimin 
ağrısı gerçekten durdu. En ufak bir zonklama bile yok. Onun için doktora 
telefon…”

Bayan Bolitho, onun sözünü kesti. “Çocukluk etmeyin, şekerim. Dişçiye 
gidin de şu iş de bitsin.” Bayan Bolitho otoriter tavırlı, kalın sesli, uzun 
boylu bir kadındı.

Miss Sainsbury-Seale ise kırkını geçmişti. Acayip bir sarıya boyadığı 
saçları karmakarışık ve kıvır kıvırdı. Elbiseleri biçimsiz fakat ‘artistik’ 
havalıydı. Kelebek gözlüğü daima burnundan kayıyordu. Ve kadın çok 
gevezeydi.

Şimdi de üzgün üzgün, “Ama emin olun,” diye mırıldanıyordu. “Dişim 
hiç ağrımıyor.”

“Saçma. Bana dün gece sabaha kadar gözünüzü kırpmadığınızı söyledi-
niz.”

“Orası öyle… Hakikaten uyuyamadım… Ama belki, artık sinir öldü…”
Bay Bolitho, kesin bir tavırla, “İyi ya,” dedi. “O zaman dişçiye muhakkak 

gitmeniz lazım. Hepimiz de dişçiye gitmekten kurtulmaya çalışırız ama 
aslında korkaklıktır bu. İnsan kararını vermeli ve bu işi bitirmelidir.”

Miss Sainsbury-Seale’in dilinin ucuna kadar geldi. Galiba kadın, isyan 
edecek ve, “Ama ağrıyan senin dişin değil,” diye bağıracaktı. Sadece, “Her-
halde haklısınız…” dedi. “Bay Morley de o kadar dikkatli bir doktor ki. 
İnsanın canını hiç yakmıyor.” (s. 12-13)

(…)
Hercule Poirot, Queen Charlotte Sokağı’nda taksiden indi. Şoföre 

parasını vererek 58 numaralı evin kapısını çaldı. Bir süre bekledi. Nihayet 
eşikte heyecanlı tavırlı, kırmızı saçlı, çilli bir çocuk belirdi. Arkasına uşak-
larınkine benzer bir çeket giymişti. 

Hercule Poirot, “Bay Morley?” dedi. Gülünç bir umuda kapılmıştı 
Belçikalı. Belki Bay Morley’i bir yere çağırmışlardı… Veya hastalanmıştı 
adam… Ya da o gün hasta kabul etmiyordu… Ama her şey boştu. 

Çocuk geri çekildi ve Hercule Poirot içeri girdi. Ve kapı Belçikalı dedek-
tifin arkasından önlenmesi imkansız felaketlere has o sessiz amansızlıkla 
kapandı. 
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Delikanlı, “Adınız, efendim?” dedi.
Poirot ismini söyledi. Çocuk aşağıdaki kapıyı açtı ve Belçikalı bekleme 

salonuna girdi. 
Burası sadelik ve zevkle döşenmişti. Ama Hercule Poirot’ya anlatıla-

mayacak kadar karanlık ve sıkıntılı gözüktü. Koltuklardan birinde uçuk 
yüzlü, dik bıyıklı, asker halli bir bey oturuyordu. Poirot’ta zehirli bir böceği 
inceleyen bir insan tavrıyla baktı. Sanki, “Ah keşke yanımda flit pompası 
olsaydı,” dermiş gibi bir hali vardı. (s. 14)

(…)
En büyük adamların hayatlarında da bazı gurur kırıcı anlar olur. “Hiçbir 

uşak efendisini bir kahraman saymaz,” derler. Buna şunu da eklemeli: “Pek 
az erkek dişçide kendisini kahraman sayabilir.”

Hercule Poirot da bu gerçeği acı bir şekilde anlıyordu.
Kendisini beğenmeye alışıktı. Poirot’ydu o. Birçok bakımlardan diğer in-

sanlardan üstündü. Ama şu anda hiçbir şekilde kendisini üstün bulamıyor-
du. Morali sıfıra inmişti. Alalade, endişeli bir insandı. Dişçi iskemlesinden 
korkan bir insan.

Bay Morley yıkanma işini bitirmişti. Şimdi dişçilere has o cesaret verici 
tavrıyla konuşuyordu. “Hava serin değil mi? Halbuki bu mevsimde sıcak 
olması lazım.” Poirot’yu usulca o yere götürdü. İskemleye… 

Hercule Poirot derin bir nefes aldı ve sandalyeye oturdu. Başını arkaya 
dayadı.

Bay Morley korkunç bir neşeyle “Ah,” dedi. “Rahat mısınız?”
Poirot da mezardan gelirmiş gibi bir etki yapan bir sesle rahat olduğunu 

söyledi. 
Bay Morley küçük masasını döndürerek kendisine daha yaklaştırdı. 

Ufak aynasını aldı. Bir aleti yakaladı ve başlamaya hazırlandı.
Hercule Poirot koltuğun iki yanına sıkıca tutundu. Gözlerini kapattı ve 

ağzını açtı. 
Bay Morley sordu. “Belirli bir derdiniz var mı?”
Hercule Poirot ağzı açıkken sesli harfleri söylemekte güçlük çektiği için 

biraz da güç anlaşılır bir sesle belirli bir derdi olmadığını anlattı. Altı ayda 
bir kontrole geliyordu. Tabii yapılacak hiçbir şey olmayabilirdi. Belçi-
kalı, belki Bay Morley arkadaki ikinci dişin durumunu fark etmez, diye 
düşünüyordu. O sızlamaya başlamıştı. Evet bu olabilirdi ama Poirot pek de 
sanmıyordu. Çünkü Henry Morley hakikaten çok iyi bir dişçiydi. 

Bay Morley dişten dişe geçmeye başladı. Vuruyor, yokluyor ve o ara-
da da mırıltıyla fikrini açıklıyordu. “Bu dolgu biraz aşınmaya başlamış. 
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Buna memnun oldum…” Birden bire durakladı. “Bu biraz hassas. Ağrıyor 
mu?... Hım… Hayret.” Yoklama devam etti. Nihayet Bay Morley doğrul-
du. “Ciddi bir durum yok. Birkaç dolgu yapılacak. O yukarıdaki azı dişi 
de çürümeye başlamış… Bütün bu işleri bu sabah halledebileceğimizi 
sanıyorum.” Bir düğmeyi çevirdi. Birden uğultu başladı. Bay Morley aleti 
alarak buna adeta sevgi dolu bir dikkatle bir iğne taktı. Kısaca, “Siz bana 
yol gösterin,” dedikten sonra o korkunç oyma işine başladı.

Pirot’nun bu izinden faydalanmasına, elini kaldırmasına, yüzünü buruş-
turmasına ve hatta bağırmasına lüzum kalmadı. Bay Morley tam anında 
durdu. Kısaca, “Çalkalayın,” dedi. Biraz ilaç sürdü. Yeni bir iğne seçerek 
işine devam etti. Aslında Poirot’un bundan çekinmesinin nedeni can acısı 
değil, dehşetti. 

Daha sonra, Bay Morley dolguyu hazırlarken, tekrar konuşmaya başla-
dılar. 

Dişçi, “Bu sabah dolguyu kendim hazırlamak zorundayım,” diye anlattı. 
Miss Nevill bir yere gitmek zorunda kaldı… Miss Gladye Nevill’i hatırlı-
yorsunuz değil mi?”

“Tabii” Poirot yalan söyledi.
“Bir yakını hastalandığı için kalkıp gitmek zorunda kaldı. Çetin 

günlerde daima böyle olur zaten. Bu sabah iyice geciktim. Sizden önceki 
hasta randevuya geç geldi. Sıkıcı bir durum bu. Çünkü bu yüzden bütün 
randevular aksadı. Sonra araya bir hasta daha sokmak zorundayım. Zira 
dişi çok ağrıyor. Bu ihtimali düşünerek daima bir on beş dakikayı ayırırım. 
Ama tabii bu da işleri daha da sıkıştırır.” Bay Morley, dolguyu karıştırdığı 
küçük havanın içine baktı. “Size daima fark ettiğim bir şeyi açıklayacağım, 
Mösyö Poirot. Büyük adamlar, önemli kişiler daima zamanında geliyorlar. 
Sizi hiç bekletmiyorlar. Mesela kraliçe ve ailesi. Dakikası dakikasına geli-
yorlar onlar. Büyük işadamları da öyle… Bu sabah çok önemli bir hastam 
var. Bay Alistair Blunt.” Bay Morley’in sesinde zafer vardı adeta. 

Ağzına pamuk parçaları sokulmuş olan Poirot anlaşılmaz bir şeyler 
mırıldandı. Alistair Blunt! Son zamanlarda böyle isimler insanda heyecan 
uyandırıyorlardı. Dükler, kontlar, başbakanlar değil. Hayır, Bay Alistair 
Blunt gibileri. Halk hemen hemen onun yüzünü hiç görmemişti. Arada sı-
rada gazetelerde iki üç satırla Alistair Blunt’tan söz ediyordu. Öyle dikkati 
çekecek, renkli bir adam değildi o. Alistair Blunt silik bir tipti ve İngilte-
re’deki en büyük bankanın başındaydı. Son derece zengindi. Hükümetlere 
kısaca, “Evet,” veya, “Hayır,” diye cevap verecek durumdaydı. Sakin, sessiz 
bir hayat sürüyor, öyle toplantılarda nutuk çekmiyordu. Ama müthiş bir 
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güce sahipti o da başka.
Bay Morley, Poirot’un dişini doldururken adeta saygıyla, “Randevularına 

daima tam zamanında gelir,” dedi. “Genellikle arabasını yollar ve bürosuna 
yürüyerek döner. Nazik, sessiz, iddiasız bir adam. Golfe meraklı, bahçesiyle 
ilgilenmekten hoşlanıyor. Onun Avrupa’nın yarısını satın alacak güçte ol-
duğu insanın aklına bile gelmez. Halbuki sizin ve benim gibi bir adam o.”

Poirot, Bay Morley’in kendisini onunla bir tutmasına bir an sinirlendi. 
Bay Morley iyi bir dişçiydi. Ama Londra’da başka iyi dişçiler de vardı. 
Fakat… Hercule Poirot bir taneydi.

Bay Morley, “Lütfen çalkalayın,” dedi.
Sonra ikinci dişe geçti. “Biliyor musunuz, biz memlekette öyle fazla gü-

rültü koparmaktan, alkışlayıp bağırmaktan hoşlanmıyoruz. Bildiğiniz gibi 
kraliçemiz gayet demokrattır. Tabii sizin gibi bir Fransız…”

“Ben Fransız değilim. Belçikalıyım…”
Bay Morley üzüntüyle başını salladı. “Cık cık cık… Oyuğun tamamıyla 

kuru olması lazım.” Dişin üstüne amansızca sıcak hava sıktı. Sonra da, 
“Sizin Belçikalı olduğunuzu bilmiyordum,” diye devam etti. “Çok ilginç… 
Kral Leopold’un fevkalede bir insan olduğunu söylerlerdi… Ben krallık 
törelerine çok inanırım. Onları iyi yetiştiriyorlar. Mesela… karşılaştıkları 
kimselerin adlarını ve yüzlerini hatırlamaları şaşılacak bir şeydir. Tabii 
uygun bir şekilde yetiştirilmenin sonucu bu. Mesela benim. Açıkçası ben 
isimleri pek hatırlayamam. Ama gördüğüm hiçbir çehreyi de unutmam. 
Hayret edilecek bir şeydir bu. Örneğin geçen gün gelen hastayı daha önce 
bir yerde görmüştüm. Adının benim için hiçbir anlamı yoktu. Fakat kendi 
kendime hemen, “Ben sizi daha önce nerede görmüştüm?” diye sordum. 
Bunu henüz hatırlamış değilim… Ama hatırlayacağım… Lütfen ağzınızı 
tekrar çalkalayın.”

Poirot bu isteği yerine getirdi. Bay Morley dikkatle hastasının ağzına 
baktı. “Evet… Oldu sanırım… Şimdi ağzınızı kapayın… Ama yavaşça… 
Rahat mı?... Bir yükseklik yok ya? Tekrar açın, lütfen. Evet, iyi oldu.”

Masaya dönerek uzaklaştı. 
Hercule Poirot iskemleden indi. Hürdü artık. (s. 16-19)
(…)
Kadını yatıştırdılar. Japp, Bay Morley size –mesela- bu sabah çok sıkıcı 

bir konuşma yapacağını söylemedi mi? Veya buna benzer bir şey?”
“Hayır, hayır. Söylemediğinden eminim.”
“O, Amberiotis adlı bir hastadan da söz etmedi mi?”
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”Hayır, hayır. O pek bir şey söylemedi. Sadece… dişçilerin malum sözle-
rini tekrarladı.”

Poirot’un aklından çabucak şu sözler geçti. Lütfen çalkalayın. Biraz daha 
açın lütfen. Şimdi usulca kapatın. (s. 52)

(…)
Miss Nevill heyecanla öne doğru eğildi. “Bütün bunlar yanlış, Mösyö 

Poirot. Gerçekten, hepsi de yanlış.”
“Yanlış olan nedir, matmazel?”
“Onların iddia ettikleri gibi olamaz. Diş etine iğne yaparken fazda doz-

da ilaç verdiğini iddia ediyorlar.”
“Siz böyle olmayacağını mı düşünüyorsunuz?”
“Ben bundan eminim. Arada sırada hastalar tepki gösterirler. Ama 

bunun sebebi fizyolojik bakımdan uygun olmamalarıdır. Kalpleri normal 
değildir. Ama fazla dozda ilaç verilmesinin pek ender görüldüğünden emi-
nim. Zira bir dişçi uygun dozla ilaç vermeye o kadar alışır ki artık otoma-
tik bir hal alır. Yani otomatik olarak uygun dozda ilacı enjekte eder.”

Poirot takdirle başını salladı. “Evet, ben de böyle düşündüm.”
“Zaten çok standardize edilmiş bir şeydir bu. Neticede bu iş değişik 

miktarlarda ilaç yapan bir eczacının durumuna benzemez.” (s. 71)

TDBD 107 (Ağustos-Eylül 2008)

Agatha Christie
Agatha Mary Clarissa Christie 1890’da doğdu. Babası Frederick Alvah 

Millet, Agatha henüz küçük yaştayken öldü. Annesi tarafından evde eğitilen 
küçük kız, yalnız bir çocukluk geçirdi. 1914’te Arvhibald Christie adlı bir 
doktorla evlendi ve Fransa’ya yerleşti. Oradayken vakit geçirmek üzere 
okuduğu dedektif öykülerinin daha iyilerini yazabileceğini düşünerek ilk 
polis romanı olan The Mysterous Affair at Styles’ı (Styles’daki Esrarengiz 
Olay) yazdı. Kitap çeşitli yayınevinlerince geri çevrildikten sonra 1920’de 
Bodley Head Yayınevi tarafından kabul edildi. Styles, Agatha Christie’nin ilk 
Hercule Poirot romanıdır.

Hercule Poirot; zekası, espri yeteneği, keskin gözlemciliği ve Avrupalı 
inceliği ile seçkinleşen Belçikalı bir dedektiftir. 

Hayranlarınca her kitabı beğenilmekle birlikte, Agatha Christie’nin edebi 
kaygılarla yazdığı bazı romanlar eleştirmenlerin de dikkatini çekti. On Kü-
çük Zenci ise polis romanının klasikleri arasındadır. Christie 1976’da öldü.
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Uğursuzluk

İlk olarak 1965’te yayımlanan Boyalı Kuş, Jerzy Kosinski’yi edebiyat dünya-
sının aranan simalarından biri yaptı. Los Angeles Times’ın “son on yılın en 
etkileyici romanlarından biri” saydığı eser otuzdan fazla dile çevrildi. İkinci 
Dünya Savaşı sırasında ailesi tarafından terk edilen bir çocuğun oradan 
oraya savruluşunun sinirleri hırpalayan hikâyesi olan Boyalı Kuş, dehşetli 
vehşetin, masumiyetle sevginin yakınlığını irdeleyen bir şaheserdir. Bu 
yüzyılın en önemli ve en özgün yazarlarından Kosinski’nin ilk ve en ünlü 
eseridir. Boyalı Kuş; İkinci Dünya Savaşı’nı konu edinen gerçekçi romanlar-
dan biri kabul edilir.

İnsanlık tarihi boyunca uğursuzlukla ilişkilendirilen çok sayıda inanç 
gelişmiş. Bizim kültürümüzde de ayna kırmak, merdiven altından geçmek 
gibi kimi davranışlar uğursuz kabul edilmiş. Bu alanda çok sayıda örnek 
var. Tüm dünya halklarında farklı farklı uğursuzluk inanışları var.

Uğursuzluk; 1939 yıllarında Orta Avrupa’da bu kez dişlerle ilgili karşımı-
za çıkıyor. Dişlerini sayınca kişinin ömrü kısalıyormuş. Bu inanış herhalde 
dişhekimine gitme konusunda sorun oluşturuyordur. Saydığınız dişleri 
düşünecek olursanız kaç insanın hayatını etkilediğimizi siz düşünün!

BOYALI KUŞ 
Jerzy Kosinski 
E Yayınları 
Aydın Emeç

Benim yanımda ağzına ne bir damla su koyar, ne de gülerdi. Bütün 
korkusu dişlerini saymamdı. Saydığım her dişin hayatından bir yılı 
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götüreceğine inanmıştı. Ağzında diş de kalmamıştı ya. Ama o yaşta, her 
yılın büyük değeri olduğunu anlıyordum. Ben de kuyunun koyu aynasında 
dişlerimi göstermeden yemeye, içmeye, ağzımı açmadan gülmeye çalışıyor-
dum. Yere düşen saç tellerini de toplamamı yasaklamıştı. Bir ifritin gözü 
önünde yere tek bir tel saç düşse, hemen ardından korkunç boğaz ağrıları-
nın geleceğini bilmeyen yoktu. (s. 16-17)

* * *
Zamanla geçmişim, dadımın eskiden anlattığı masallar gibi, olağanüstü 

bir biçim alıyordu kafamda. Annemle babamın beni bulup bulamayacak-
larını merak ediyordum. Dişlerini sayabilen kem gözlü kişilerin yanında 
yiyip içmemek gerektiğini biliyorlar mıydı acaba? Babamın sıcak dost 
gülüşü gözümün önündeydi. Kem gözlü biri dişlerini saymışsa, herhalde 
yakında ölür giderlerdi. (s. 17)

* * * 
Onu gözden kaçırmamalıydım. Bacaklarımı koyverdiğimde ayaklarım 

yerden iki metre kadar yukarıya kalkıyordu. Judas’ın onlara ulaşması işten 
bile değildi. Garbos’un, beni böyle daha ne kadar bırakacağını da bilmi-
yordum. Bir an gelip ellerimi bırakacağımı, Judas’nın da üstüme atılıp beni 
parçalayacağını sanıyordu. Böylece aylar boyu dişlerini saymak için har-
cadığım gayretler de boşa gitmiş olacaktı. Aslında ona karşı tek silahımdı 
bu. Beni çok dövdüğü zamanlar ağzında kaç diş olduğunu hatırlatıyordum. 
En çürüğünden en sağlamına, sallananından diş etlerine gömülmüş sapsarı 
kırık köklere kadar hepsini biliyordum. İçip içip eve sarhoş gelen Garbos, 
ağzı açık horlamaya başlayınca igrenç dişlerini büyük bir dikkatle saymıs-
tım. Oysa şimdi köpeğin pençelerine düşersem bu kaza sonucu sayılacak, 
Garbos’un da içi rahat edecekti. Ustası Ermiş Antoine bile onu bağışlardı. 
(s. 102)

TDBD 103 (Aralık 2007-Ocak 2008)
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Porselen gülümseme

ŞEYTAN AĞACI 
Jerzy Kosinski
E yayınları /Yabancı Romanlar Dizisi
Çeviren: Belkıs Çorakçı (Dişbudak)
2. baskı, 1990

Yabancı ülkelerde, adımın her kapıyı açamayacağı yerlerde yaşayınca, 
kendimi yeni baştan, yeni bir gözle görüp değerlendirmek zorunda 

kaldım. Örneğin gülümsemekten kaçınışımın, eğri büğrü, rengi kaçmış 
dişlerimim göstermemek için olduğunu farkettim. Son zamanlarda bu 
olguyu bir kez daha hatırlamak zorunda kaldım. Düzgün dudaklarını 
ve kusursuz dişlerinin mesleğinde bir imza gibi kullanan Karen yüzüme 
baktı, gözlerim çok güzel olduğu için insanlara daha uzun uzun bakmamı, 
daha az gülümsememi önerdi. 

Şirketin tıbbi araştırmalar bölümü kanalıyla ülkenin en iyi çene cerrah-
larından birini buldum. Ona dişlerimin düzeltilmesini, üzerlerinin doğal 
gözüken, kusursuz bir maddeyle kaplanmasını istediğimi söyledim. Dişçi 
dişlerimi inceledi, röntgen çekti, ağzıma tekrar baktı, sonunda dişlerimde 
hiçbir kusur göremediğini söyledi. Ama bu dişlerin biçimi ve rengi beni 
rahatsız ettiğine göre, gerekeni yapacağını belirtti. Ardından bana neler 
yapılacağını, bu pahalı ortodonti işlemlerinin kaça patlayacağını söyledi, 
iki ayda bitireceğini açıkladı.

Şeytan Ağacı • Jerzy Kosinski
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“Daha çabuk bitirmenin bir yolu var mı?” diye sordum.
“Eh, var. Daha sık gelirsiniz, laboratuar işini de biraz hızlandırırız.”
“Beklemek istemiyorum.” dedim.
“Ne zaman bitmeli?”
“Bir günde olur mu?”
Şaka ettiğimi sanıp kibarca güldü.
“Ciddiyim,” dedim. “Hızlı iş istiyorum. Kaç para tutacaksa önceden 

öderim.”
Doktor hala emin değildi. Hesaplara başladı.
“Bir keresinde bir yıldız adayının dişini üç günde kapladım, ilk filmini 

çevirmeye gitti,” diye mırıldanarak hesaplarının sonucunu gözden geçirdi.
“Herhalde sizinkini bir günde de yapabilirim.” Durakladı. Hala hesap 

yapıyordu. 
“Bütün diğer hasta randevularını iptal ederim, laboratuarı da hazırola 

geçiririm. Ama bakın sizi uyarıyorum...” Gözlerinde yaramaz bir gülümse-
me belirdi. 

“Sizinle işim bittiği zaman bir hayli fakirleşmiş olacaksınız.”
“Siz de bir hayli zenginleşmiş olacaksınız,” dedim. “Ne zaman başlıyo-

ruz?”, telefona uzanıyordu. 
“Yirmi dört saatte buradan çıkaracağız sizi.”
Ameliyat sırasında yarı yarıya anestezi etkisindeyken bazen doktorla 

güzel hemşirenin yüzüme bakmakta olduğunu görüyordum. İkisi üzerime 
öyle bir eğiliyorlardı ki, sanki ben bir kazaydım da, onlar da kaldırımdaki 
meraklılardı.

Bir ara korkudan içim buz kesildi. “Ya anesteziye karşı beklenmedik bir 
tepki gösterir de şimdi ölürsem? Diye düşündüm. “Dişçi yine de kaplar mı 
dişlerimi?” Gazete manşetleri bile gözümün önüne geliyordu:

* * * * *
ÖLÜMÜN DİŞLERİ SANAYİ VELİAHTINI ISIRDI.
* * * * *
AMERİKAN ŞEYHİ GURURDAN ÖLDÜ.
* * * * *
“DİŞE DİŞ” İLKESİ GENÇ MİLYONERE ÖLÜM GETİRDİ.
* * * * *
Babam fazla çalışmaktan ölmüştü. Meslek hayatının doruk noktasına 

vardığında, kalbi artık bu yarışa dayanamayıp stop etti. Benim yarış yete-
neğim ise sınırlı. Rekabetin en başta gelen simgesi savaşken, ben savaşa 
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bile gidememiş biriyim. Çünkü, savaşa gitmek, ölüm ihtimalimi mantıksız 
sayılacak kadar arttıracaktı. Babamın ölümü, kaderin ona işini bitirmesi 
için verdiği zaman kredisinin temdit etmemesi gibi gözüküyordu. Benimki 
de herhalde o krediyi baştan vermemek gibi gözükecekti. Horace Sumner 
Whalen’e tüm borçlular yas tutmuştu doğal olarak. Ama eğer ben Jonat-
han James Whalen, şu anda dişçi koltuğunda ölürsem, kimsenin bu kayba 
ağlayacağı yoktu.

Dişimi oyarken doktor hemşireye,
“Şimdi ona bir iğne daha yapacağım,” diyordu. Ağzım uyuşmuş durum-

da olduğu halde birkaç kelime gevelemeyi başardım.
“Benden ‘o’ diye söz etmeyin, doktor, daha ölmedim.”
Laboratuardaki teknisyenler kaplamalarım üzerinde çalışırken, ameliyat 

odasının bitişiğindeki odada istirahat ettim. Kafam sersem, dudaklarım 
çatlak, diş etlerim acı içindeyken uyukladım. 

Gözümün önünde hep o yeşil gözlü hemşire vardı. Kaplamalarım takılır 
takılmaz ona pas vermeyi, lüks gece kulüplerinden birine götürüp baştan 
çıkarmaya çalışmayı, otelime getirip onunla yatmayı düşünüyordum. Ama-
cım da o çarpık dişli zavallı milyonerin hayalini kızın belleğinden silmekti.

Ertesi sabah öğlene kadar uyudum. Uyandığımda, dişçinin vücudumda 
işlediği bir cürüme suç ortağıymışım gibi hissettim kendimi. Hemen ban-
yoya koşup aynada kendime baktım. Düzgün porselen dişlerim sanki hep 
öyleymişler gibi görünüyordu. Ama bu dişlerin, görünüşümü ne kadar çok 
değiştirdiğini düşünmeye başladım. On dokuzuncu yüzyılda insanlar bem-
beyaz, çürüksüz dişlerin hem ahlaki hem de fiziksel sağlığa işaret ettiğine 
inanırlardı. Bugün neydi böyle dişlerin anlamı? (Sayfa 72-74)

TDBD 113 (Ağustos-Eylül 2009)

Jerzy Kosinski 
1933’te Polonya’nın Lodz kentinde doğdu. Altı yaşında 2. Dünya Savaşı 

nedeniyle evinden ayrılmak zorunda kaldı. Bu acılarla dolu bir yaşamın da 
başlangıcı oldu. Nazi işgalindeki Doğu Avrupa’da çeşitli köylerde ırgatlık, 
hayvan bakıcılığı, çiftçilik yaptı. Dokuz yaşındayken köylülerle yapılan bir 
çatışmada konuşma yeteneğini yitiren Kosinski, beş yılı aşkın bir süre hiç 
konuşamadı. Savaş sonunda anne ve babasıyla yine bir araya gelen Kosins-
ki, sakat çocukların gittiği bir okula yerleştirildi. Tatile gittiğinde, bu kez bir 
kayak kazası sonucu konuşma yeteneğine kavuştu.

Şeytan Ağacı • Jerzy Kosinski
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Üniversitede öğretim görevlisi olarak görev yaparken 1957 yılında New 
York’a gitti. Otopark bekçiliği, sinema projeksiyonculuğu, portre fotoğrafçı-
lığı, limuzin ve yarış arabası sürücülüğü yaptı. Yayımlandığında best seller 
listelerine giren iki kitabı Boyalı Kuş ve Adımlar, onun sağlam bir yazarlık 
kariyerinin başladığını haber veriyordu. 

Daha sonraları Adımlar, Bir Yerde, Şeytan Ağacı ve devamı geldi. Birkaç 
yıl boyunca Princeton Üniversitesi’nde, Yale’de edebiyat dersleri veren 
Kosinski Amerikan Yazarlar Derneği Başkanı olunca üniversite hayatından 
ayrıldı.

3 Mayıs 1991 günü eşi onu banyoda başına geçirilmiş plastik torbayla 
ölü buldu. Romanlarındaki şiddet ve korku ölümüne de egemen olmuş, 
kahramanları gibi değişik bir ölüm yöntemi seçmişti.
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Altın dökümler...

Üniversitenin ilk yıllarında okuduğum bu roman beni çok etkilemişti. Lise 
çağlarıma kadar en büyük fobilerim dişhekimi koltuğu ve kedilerdi. Kedilere 
olan fobimin devam etmesine karşın, dişhekimliği mesleğim olunca bilgim 
korkumu yenmeme yardımcı oldu. Beni dişhekimliğinde en çok etkileyen 
unsur el becerelerine dayalı bir meslek olmasıydı; hele ilk yıl okunan mani-
pülasyon dersi... Dr. Rene Boule gibi her malzemeyi iyi tanıyıp onları farklı 
yerlerde kullanma alışkanlığı bana halen çok cazip gelir. Bu kitabı bana 
öneren; aklına, entellektüel tercihlerine saygı duyduğum sevgili avuka-
tım Zuhal Oktay’a ayrıca teşekkür ederim. Mario Simmel’in bu kitabında 
birbirinden çok farklı mekanlar ve birçok güzel yemek tarifi var. Hareket ve 
lezzet bir arada...

Papaz Her Zaman Pilav Yemez
Johannes Mario Simmel 
Çev. Vahit Çelikbaş
E Yayınları 
3. Baskı, 1971

Bastian’ın düşündüğü buydu. Fakat düşündüklerini söylemedi, sadece, 
“İşte geldik” dedi. d’Aubagne yolunda 14 numaranın önünde durdu. 

Kapının sağındaki eski ve çatlamış bir emaye plakada:
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DR. RENE BOULE
DİŞÇİ

Muayene Saatleri 9-12 ve 15-18
yazıyordu. 
Eve girdiler ve bir kapının zilini çaldılar. Kapı hemen açıldı. “Demek 

sonunda geldiniz” dedi Dr. Boule. Lieven’in hayatında gördüğü en ufak 
tefek ve en tertipli adamdı. Üstünde beyaz önlük, gözünde altın çerçeveli 
kelebek gözlükler vardı. Takma dişleri pırıl pırıldı. 

“İçeri girin çocuklar” dedi doktor ve kapı tokmağına “Bugün muayene 
yok” yazısını astı.

Sonra kapıyı kapattı, ayarlı bir hasta koltuğu ile pırıl pırıl araçların bu-
lunduğu muayenehaneden geçirerek arkada, laboratuar ve mutfağa götürdü 
onları. Bastian ikisini aceleyle birbirine tanıttı, Thomas’a açıkladı, “Doktor 
devamlı bizimle çalışır, patronla anlaşması var.”

”Evet” diye mırıldandı küçük adam Thomas’a sertçe bakarak, “Sadece 
sahte altın yapmak için. Dişlerinize bir şey olursa başka yere gidin. Garip, 
seni daha önce hiç görmedim. Takıma yeni mi katıldın?”

Thomas başını salladı. 
“Daha yeni başladı” diye açıkladı Bastian. “Patron çok güveniyor ona.”
“Peki tenekeleri getirdiniz mi? İyi, iyi. Bir seferde yedi külçe birden 

yapabileceğim, her keresinde kalıbın soğumasını beklemeden.” Dr. Boule 
kalıpları çözdü ve sıraya dizdi. “Boyları iyi, birer kiloluk olacak öyle mi? 
Evet, ben de öyle düşünmüştüm.” Thomas’a döndü. “İlgileniyorsanız 
seyredebilirsiniz delikanlı,” dedi. “Bu tür bilgilerin ne zaman işe yarayacağı 
bilinmez.”

“Haklısınız,” dedi Thomas gözlerini tavana kaldırarak.
Bastian “Yüzlerce kere gördüm ben,” dedi. “En iyisi ben çıkıp yiyecek bir 

şeyler alayım.”
“Biraz besleyici şeyler olsun lütfen,” dedi dişçi. “Bu iş insanı çok acıktı-

rıyor.”
“Nasılsa patron ödüyor, ne isterseniz alayım!”
Küçük adam dudaklarını şapırdattı, “Birinci kattaki Henri’de köyden 

getirilmiş ördek yavruları var. Az yağlı, küçük kemikli, nefis şeyler.”
”İyi öyleyse inip aşağıya bir çift alayım,” dedi Bastian ve çıktı. Dr. Boule 

Thomas’a bilgi verdi. “Sahte altın işindeki güçlük altın ile kurşunun erime 
noktalarındaki farklılık. Altının erime noktası çok yüksektir elimizdeki 
kalıplar böyle bir ısıya dayanmaz. Bu yüzden de kalıpları ateş tuğlası ile 
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kaplamamız gerekecek.”
“Bu yüksek ısıyı nasıl elde ediyorsun?”
“Oksijen kaynağı ve sıkıştırılmış propan gazı ile.”
“Kaç ayar altın kullanıyorsunuz?”
“Yirmi iki ayar tabii.”
“Nerden alıyorsunuz?”
“Herhangi bir sarraftan, tozları topluyorum ve aynı değerdeki 22 ayar 

altınla değiştiriyorum.”
BASTİAN geri döndü. Beraberinde iki ördek ve bir kilo cevizle mutfa-

ğa girdi.
Thomas yetenekli dişçinin alçıdan tuğla imal edişini bir süre daha 

seyretti. Sonra mutfağa giderek orada ne olduğuna baktı. Gördüğü şeyden 
tiksindi. Sahte altın külçelerinin yapımı hakkında hiçbir şey bilmiyordu. 
Ama ördek yavruları hakkında bilgisi çoktu. Ve kuşlardan birine yapılan 
şeyler Thomas’ın hoşuna gitmedi. Başını sallayarak Bastian’ın yanına yak-
laştı. O ise kollarını sıvamış çalışıyordu. Ördeklerden birinin içini açmış, 
etli kısımlarını tuzluyordu.

“Ne yapıyorsun?” diye sordu Thomas sert bir sesle.
“Ne demek ne yapıyorsun?” diye sinirlenerek cevap verdi Bastian. “Ör-

deği pişmeye hazır ediyorum. Ne yapmam gerektiğini sorabilir miyim?”
“Canavar.”
“Bana ne dedin?” diye soran dev yapılı adam şaşkındı.
“Senin bir canavar olduğunu söyledim. Hayvan kızartılacak, değil mi?”
“Pek tabii.”
“Ben de bunun için sana canavar dedim işte.”
“Bana baksana!” Bastian iki elini beline dayadı. Chantal’ın uyarılarını 

unutmuştu: “Sen yemek pişirmekten ne anlarsın?”
“Eh, biraz çakarım,” diye kibarca cevap verdi Thomas. “Sana yaptığının 

yanlış olduğunu söyleyebilecek kadar anlarım bu işten.”
“Ben bir gemide aşçılık yaptım. Ve hayatım boyunca da ördek hazırla-

dım.”
“O halde hayatın boyunca da suç işledin. Diğer işlediğin suçlar bir yana.”
Bastian son dakikada Chantal’ın uyarısını hatırladı. Büyük bir çaba har-

cayarak kendine hakim oldu. Yumruklarını yanlış bir hareket yapmamak 
için arkasına sakladı. Boğuk bir sesle konuştu. “O halde Mösyö Hunnebel-
le, siz nasıl hazırlarsınız bir ördeği?”

“Yalnız Çin usulü tabii.”
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”Ya?”
“Çünkü ördeğin asıl tadını ancak ananas ve özel baharatla hazırlanırsa 

alabiliriz. Böyle hazırlanınca özel tadı daha belirgin olur.”
“Saçma,” diye cevap verdi Bastian. “Kızartma, ördeği pişirmenin tek 

yoludur.”
“Anlaşılıyor ki sen yemekten hiç çakmıyorsun. Zaten kültürlü beyler Çin 

usulünü tercih ederler.”
“Bana bak, eğer benim hakkımda bir şey söylemek istiyorsan…” diye 

başladı Bastian. Fakat dişçi onu kolundan çekiştirirek sözünü kesti. 
“Bastian ne oluyor? Niye kavga ediyorsunuz? İki tane ördeğimiz var, 

değil mi? Neden her ikiniz de istediğiniz şekilde pişirmiyorsunuz? Benim 
daha saatlerce işim var.”

Bastian homurdandı: “Yani yarış mı yapacağız?”
“Evet” dedi kısa boylu adam, dudaklarını yalayarak…
“Ben de hakem olacağım.”
Bastian hemen gülümsemeye başladı. Thomas’a sordu: “Kabul mü?”
“Tabii. Ama bir takım şeylere ihtiyacım olacak. Mantar, domates, ananas 

ve pirinç.”
Bu iş dişçinin hoşuna gitmişti. “Hemen hazırla, istediğin şeyler Henri’de 

var.” Keyifle ellerini çırptı. “İşte şimdi eğleneceğiz. Ben size bir şey öğrete-
ceğim, siz de bana. Silah başına arkadaşlar!”

Bunun üzerine Doktor Rene Boule’nin mutfağı ve laboratuarı hummalı 
bir faaliyete sahne oldu.

Bastian kendi ördeğini sarımsak ve öteki baharatlarla ovup fırına yer-
leştirirken Thomas da kendi ördeğini parçalara ayırdı, kemiklerini kırıp 
dövdü, bunlarla ve iç organlarıyla koyu bir et suyu hazırladı. Suyun kayna-
masını beklerken dişçinin nasıl çalıştığını görmek için laboratuara geçti.

Bu arada Dr. Boule yedi kalıpta altın suyu hazırlamıştı. Bunlardan 
birincisine sıvı kurşun döktü. “Kurşunun soğumasını beklemeliyiz,” dedi. 
“Şimdilik altın astarın hala bir tarafı açıktı. Sıvı altınla temas edince kur-
şunun tekrardan erimesini önlemek için üzernie bir ateş tuğlası yerleşti-
riyoruz. Bu son tabaka çok önemli, çünkü uzmanların şüphesini çeken, 
altının rengini kaybetmesini önler.” Thomas et suyuna bakmak için tekrar 
mutfağa döndü. Ördek etini kestikten sonra yine laboratuara dönerek altın 
külçelerini seyretmeye başladı. 

Dr. Boule bu arada bir miktar daha altın eritmişti. Bunu daha önce 
hazırladığı külçenin üzerine döküyordu. “Kabarcıkların kaybolmasını 
beklemeliyiz. Altın kendi kendine donacaktır. Yüzeyinde, sabunlardaki 
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gibi bir girinti olmalı. Onun için maden iyice donmadan en önemli işlemi, 
zımbalamayı yapmalıyız.”

“Ne yapacaksınız?”
“Damgalayacağım. Külçesinin kalitesi ve içindekini belirten bir dam-

gayla.” Dr. Boule mutfağa doğru seslendi: “Hangi damgayı kullanayım 
Bastian?”

“Lyons Rafinery,” diye geriye seslendi Bastian. Ördeği yağlamak üzerey-
di. “Pekala,” dedi Dr. Boule. “Bir sürü yerin damgası var bende.” Thomas’a 
gösterdi. “Negatifleri muşambadan kesiyorum, muşamba parçalarını da 
tahta kalıplara oturtuyorum. Bak, dikkat et.”

Sahte bir Lyon damgası aldı, muşambaya zeytinyağı sürdü. İlk külçenin 
kıpırdamadan duran pürüzsüz altın kaplamasının bir köşesine damga-
yı bastı. İnce yağ tabakası ıslık çıkararak yandı. Dr. Boule, sıcak maden 
muşambayı yakıp kavurmadan önce damgayı çekiverdi. Bir anlık basınç 
yetmişti. Damganın izi apaçık görünüyordu.

“Çubuğun üstündeki prüzler, küller ve yumrular varsın kalsın. Sahici 
külçeler de pürüzsüz değildir,” dedi dişçi.

“Bu dolandırıcılığın ortaya çıkma ihtimalleri neler olabilir?”
“Hemen hemen hiç yok.” Dr. Boule başını iki yana salladı. “Kurşun 

dolgu şimdi üç milimetre kalınlığında bir altın tabaka ile her yönden 
kaplanmakta. Alıcı, çubuğu biley taşı ve asitlerle deneyden geçirir. Biley 
taşıyla külçenin bir köşesine çeşitli çizik yapar yapmaz ince bir altın şerit 
kalkacaktır. Bu şeridi çeşitli asitlerle hafifçe ıslatır. Şerit olduğu gibi kalırsa 
altının 22 ayar olması gerekir. Bu da tabii 22 ayar olacak.” Dişçi birden 
havayı koklamaya başladı, “Aman aman, koku enfes. Kuzum bu senin 
ördeğin mi, onunki mi?”

Bir saat sonra beyler sessizlik içinde yemeğe oturmuşlardı. Önce kızar-
mış ördeğin, sonra da Çin usulü yapılanın tadına baktılar. Bu arada yan 
odada üç külçe soğuyordu. Ve çıt çıkmıyordu Dr. Rene Boule’nin yemek 
odasında. Bastian ağzını sildi ve yarı kapalı gözlerle dişçiyi süzmeye başla-
dı. “Haydi Rene, söylesene hangisi daha güzeldi?”

Dr. Boule utanarak bir aşçıdan diğerine, Thomas’dan Bastian’a Basti-
an’dan Thomas’a utanarak baktı. Bastian’ın kocaman yumrukları zaman 
zaman sıkılıyordu.

Ufak tefek doktor kekeledi: “Bir cümleyle açıklamak çok zor azizim 
Bastian… bir yandan senin ördeğin… ama diğer yandan da…”

“Evet, evet,” dedi Bastian. “Seni döveceğimden korkuyorsun değil mi? 
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Tamam, ben senin yerine kararımı söyleyeyim. Çin usulü olanı en iyiydi!” 
Sırıtarak Thomas’ın sırtına öyle bir şaplak indirdi ki Thomas’ın nerdeyse 
soluğu kesiliyordu. “Sanırım, içimizden yaşlı olan benim. Onun için sana 
izin veriyorum, bana Bastian diyebilirsin.”

“Bana da Pierre diye hitap edebilirsin, Bastian.”
”Hayat boyu kızarmış ördeğin hakkında hatalı düşünmüşüm. Keşke 

seni daha önce tanısaydım! Buna benzer başka yemek tarifleri de biliyor 
musun?”

“Bir iki tane,” diye mütevazi bir şekilde cevap verdi Thomas. 
Bastian’ın yüzü güldü. Thomas’a karşı büyük bir yakınlık ve saygı duy-

maya başlamıştı. Oburluğunun giderilmesiyle de kıskançlığı ortadan kalk-
mıştı.”Pierre biliyor musun aklıma ne geldi? Çok yakın arkadaş olacağımız 
sonucuna vardım.”

Bastian iyi bilmişti. 1957 yılında Cecillan Alle’deki bir villada, dostluk-
ları ilk günkü kadar güçlüydü. Aradan geçen on yedi yıl içinde dünyanın 
kudretli kişilerinden birçokları bu çiften çekinmeyi öğreneceklerdi.

“Ama senin ördeğin de hiç fena değildi Bastian,” dedi Thomas. “Çok 
iyiydi aslında. Bu arada size bir de soğukluk hazırladım. Buyurun. Ben 
doydum, yiyemeyeceğim. Ağzıma bir lokma daha alırsam çatlayıp ölebili-
rim.”

Ölümden söz ederken… (s. 217-223)

TDBD 108 (Ekim-Kasım 2008)

Johannes Mario Simmel (1924-2009)
Viyana’da doğmuş, Avusturya ve İngiltere’de büyümüştür. Eğitimi kimya 

mühendisliği üzerine tamamlamıştır. 2. Dünya Savaşı’nın bitişinden sonra, 
Amerikan askeri hükümeti adına çevirmen olarak çalışmış ve Viyana’da 
yayım yapan “Welt am Abend” gazetesinde incelemeler ve hikayeler 
yayımlamıştır. 1950’lerin başında, “Munich Illustrated Quick in Europe and 
America” için muhabir olarak çalışmaya başlamıştır.

Mario Simmel, çok sayıda roman ve senaryo yazmıştır. Yazarın ilk başarısı 
1960 yılında yayımlanan ‘Es Muss Nicht İmmer Kavier Sein’ isimli romandır. 
Yazarın kitapları dünya çapında milyonlarca adet satılmıştır. Romanlarının 
pek çoğu 1960 ve 1970’li yıllarda filme çekilmiştir. İçerisinde Award of Excel-
lence of the Society of Writers of United Nations ödülünün de bulunduğu 
çok sayıda ödül kazanmıştır.
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Bir on dakika daha...

Kitaptan aldığımız bölümleri inceleme olanağı bulabilirseniz, yazarın çok 
bildik bir sahneyi oldukça başarılı olarak bizlere aktardığını göreceksiniz. 
Oradaki hekimle aramdaki en büyük fark hastalarından aldığı yüksek üc-
retle övünebilmesiydi; ne böyle bir ücret aldım, ne de onun dediği paraları 
kazandım. Galiba ortak noktamız oğlumun ağzında bir fissür çürüğünden 
başka hiç bir dolgu olmaması. Çocuklarımızın kahramanları olmak istedik; 
günün birinde onlarla daha fazla vakit geçirmek için koltuğumuza hasta 
olarak oturtmak bile ayrı bir mutluluk haline dönüştü.

Libby
Philip Roth
Çev. Seçkin Selvi
Sander Yayınları, 1973

Babamın dediğine göre, bizim aile iki yüzyıldır yirmi yaş dişi yüzünden 
sıkıntı çekmemiş. Baba tarafındakilerin yirmi yaş dişleri, hiç zora 

gelmeden damağı yarıp çıkarmış. Ne var ki, yararlılığın estetik sonuçları 
pek hoş olmuyor. Bu iri çenelerimiz babamı da, beni de biraz köylü kılıklı 
yapardı. Ya da askerlere benzerdik. Sağlam yapılıydık, ama hepsi o kadar. 
Bütün incelik ana tarafımdan gelirdi. (s.47)

* * *
“Gel de dişlerine bir göz atayım.” 
“Ağustos’ta bakmıştın ya.” 
“Ağustos - Eylül - Ekim - Kasım - Aralığın sonundayız şimdi. Ocak’ta 
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altı ay dolacak. Gel muayenehaneye geçelim. Hem yeni aletler aldım onları 
da görürsün.” 

“Ağustos’ta görmüştün. Şöyle bir yürüsem…”
“Hadi uzatma işte. Tatildesin nasılsa.” 
“Sen de tatildesin,” dedim. “Bugün muayenehaneye adım atmaman 

gerek. Millie senin aşırı çalıştığını söylüyor.” 
“Millie mi söylüyor? Bana baksın da, kendine örnek alsın biraz. Gel 

hadi, tam zamanıdır şimdi. Keyifli bir tenis partisinden sonra çok iyi 
çalışırım. Muayenehanede topu topu bir saatçik kalacağız.” Yanıma geldi. 
Elini omuzuma koydu. “Eskiden oraya gitmeye bayılırdın,” dedi. Hizmet-
çiye seslenerek hole çıktı. “Millie, bu akşam dışarıda yemek yiyeceğiz.” 
Karşıdaki kapıyı açtı. Peşinden gitmekten başka çare yoktu.

Dişçi koltuğuna oturduğum anda itibaren eski günlerden farksız bir 
olayı yaşamaya başladım. Babam ıslıkla belirsiz şarkılar çalıyor, arkamda 
musluk damlıyor, çekmeceler açılıp kapanıyordu. Parkta, buz tutmuş gölün 
kıyısındaki ağaçların gövdeleri, bu yıl da on beş yıl, yirmi yıl önceki kadar 
siyahtılar. Babamın lastik pençeli pabuçlarının -muayenehanede giydiği 
pabuçlardı bunlar- döşeme üzerinde çıkardığı hafif sesi duyuyordum. 
93. sokakla 5. caddenin kesiştiği köşede bir pencere, akşam güneşini dik 
açıdan alıyor ve Manhattan üzerine alev alev yansıtıyordu bu ışığı. Önüme 
plastik önlük bağladı. Sandalyenin baş konulacak yeri aşağı indirildi. 
Babamın yüzü, elleri, ucu aynalı gümüş rengi aleti belirdi gözlerimin 
önünde. Tenis kulübünde yaptığı duştan sonra daha iyice kurumamış olan 
saçları miğfer gibi sarıyordu başını. Doktorun buyruğuyla ağız açıldı, daha 
çok, daha çok ve diş etleri boyunca, ağzın en karanlık köşelerine doğru av 
başladı. Tâ içimi araştırıyordu: Acaba yüreğimi nerelere saklamıştım?

“Evet, tamam… evet, tamam…” Azılarıma baktı bir süre. Sonra ya-
nındakilere sıra geldi. “Bu diş dert açardı senin başına. Az mı baktık? 
Doğrusu iyi koruduk ağzını. Koca New York’ta yüz tane çıkmaz buna 
benzer ağız. Böyle birer ağızları olsun diye bana kucak dolusu para veriyor 
herkes… Hayır, hayır, kapama. Aç, daha çok aç.” (s.49)

* * *
Babam, “Birkaç röntgen almak istiyorum,” diyordu. Kara röntgen cihazı-

nı sessizce yanağıma yaklaştırmış, azılarımı hedef alıyordu. “Bir bakalım ne 
halde bunlar. Aklında mı bilmem, dişlerinin röntgenini nasıl cüzdanımda 
taşırdım. Şaka olsun diye hani...” 

“Peki neden o röntgene bakmıyorsun?” 
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Filmler banyo edilince, sağlıklı bir parıltıyla ortaya çıktılar. Başka yapı-
lacak bir şey kalmış mıydı? Sandalyeden doğrulmaya davrandım, babam 
göğsüme dokundu, “Tamamını görmek için hepsine bakmak gerek,” dedi. 

 İçimi çektim. “Nasıl tamamını?” 
“Hepsinin röntgeni gerek. Sağlık yanı bir tarafa, istersen merak de buna. 

Yaptığın işin sonucunu araştırma isteği de. Kendi kendini tanıma isteği de. 
Öylelerini bilirim ki, dişçileri birer teknisyen gibi, marangoz gibi, hiç gibi 
görürler. Saçma. Dişçiler astronomdurlar –dur, daha bitmedi- dişçiler jeo-
logdurlar. Gabe, doğru açıdan baktığın zaman, dişçilik koca bir romandır. 
Yıldızları al örneğin. Bitişikteki komşu dama çıkıp yıldızları kaydediyor. 
Kaydediyor, tamam mı? Bakıyor, inceliyor, falan filan. Bak şöyle belirlemek 
istiyorum. Dişçiliğin böylesi farklı olması nereden geliyor? Ciddi söylü-
yorum –bir insanın kafasının içine bakmanın farklılığı nerede? Yıldızlar 
gibi milyonlarca ışık yılı öteye değil, hemen önünde duran bir kafaya 
bakıyorsun. Yarabbi, neredeyse beyine dokunacaksın. Elimde belgeler var. 
Ender de olsa, bazı vakalarda, dişin gerçekten beyni deldiği bile görülmüş. 
Düşünebiliyor musun? Güneş sistemleri, yıldız grupları, samanyolları –
inan sözüme, bir tek diş yıldızlar kadar esrarlıdır. İnsanın yaşama felsefesi 
olması gerekir. Ne için çalıştığını belirlemesi gerekir. Benim felsefem de 
bu işte. İnsan yaşlandıkça yaptığı işi neden yaptığını düşünmeye başlar. 
İnsanlar, belirli nedenler olmadan, belirli amaçlar olmadan hiçbir şey yapa-
mazlar. Yaşamak, yani günden geceye, geceden güne giyinip kuşanıp, yiyip 
içip yaşamak. Hiçbir amacı olmadan. Benim gibi yapayalnız. Nasıl yaşanır 
böyle? Ancak Gruber gibi sırıtma illetine tutulmuş olanlar yaşayabilir bu 
durumda. Bana sorarsan Gabe, ben yaşamda esrarlı bir şeyler olsun iste-
rim. Yaşandıkça, eskisi kadar uğraşmıyorum günlük dertlerle. Böylelikle 
insan ağzı çerçevesi içinde felsefe yapmaya zaman ayırabiliyorum. Öğütü-
cü dişlerin üçüncüsü, insanı bir ömür boyu düşündürmeye yeter. Gülme, 
doğru söylüyorum. Nedenini araştırmak yeter insana… Hayat, seni durup 
düşünmeye zorluyor. Hayat, değişiyor. O zaman ayakta kalabilmek için bir 
şeylere tutunması gerekli. Ben tutunacak bir şey bulamadığım için utanı-
yorum.” Bir an başını öteye çevirdi. “Böyle konuşup duracak değilim. Ama 
anlayan biriyle konuşmak güzel. Yaslan arkana, temizleyeyim şunları.” 

“Baba, temizlemek gereksiz. Dişlerim iyi. Bir yere de gitmiyorum nasıl-
sa. Aklımdan geçirmiyorum gitmeyi. Yılbaşına kadar burada kalacağım.” 

“Yılbaşı gününü de burada geçireceksin sanıyorum.” 
“Tamam, Yılbaşı gününü de burada geçireceğim.” Idlewild havalanından 
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eve gelirken, babamın cep takvimi elimizde nasıl tartıştığımızı hatırladım. 
“Onun için meraklanma. Rahat et,” dedim. 

“Şimdi dişlerimi temizlemenin sırası değil. Dişlerimde bir şey yok.”
“Son günlerde arka dişlerine göz attın mı hiç?” Ellerini kocaman bir ba-

lık avuçlar gibi açtı. “Böyle dolu,” dedi. “Bırak ben doktorluğumu bileyim, 
sen hastalığını bil.” 

“Ben hastalığımı bileceksem, bugünlük bu kadar yeter diyorum.” 
“Dişlerinin pislik içinde, taş içinde olmasına aldırmıyor musun?” 
“Bir yere telefon etmem gerek.” 
“Temizlemek ne kadar sürer ki? On dakikacık. Madem bir kez başladık, 

tam yapalım bari.” 
“lowa’da diş temizleyemezler mi?” 
Yanağıma inecekmiş gibi kalktı eli. Sonra tepemdeki lambaya uzandı. 

Işık söndü. Babam ellerini arkasına götürerek beyaz gömleğinin düğme-
lerini çözmeye başladı. “Telefonun çok önemli herhalde. Hadi git, et.” 
Pencereye doğru yürüdü. Düğmelerinden biri koptu, yere yuvarlandı. “Git, 
Alaska’ya telefon et. Bangkok’a telefon et. Git santraldeki kıza, sana en 
uzak yeri bağlamasını söyle. Hadi git, konuş.” Ayağıyla yerdeki düğmeyi 
ezdi. Odada çıt olsa duyulurdu. 

“Neden yapmamı istiyorsun?” diye alttan aldım. “Ömrümün sonuna dek 
bu sandalyeye çakılmamı mı bekliyorsun?” 

“Ben yılda otuz bin dolar kazanan bir dişçiyim. Millet ağzına bir kerecik 
bakayım diye saatlerce, günlerce bekliyor. New York’un en ünlü tiyatro 
sanatçıları haftalarca bu sandalyede oturdular. Ben insanların görünüşünü 
değiştiririm. Onlara dünyanın en bulunmaz iki şeyini, sağlık ve güzelliği 
kazandırırım. Dişlerle uğraşmak benim işim. Sen de benim oğlumsun. 
Senin de dişlerine bakıyorum. Suç mu bu?” 

“Suçtan söz eden olmadı.” 
“Bana öyle geldi de.” 
“Lütfen bana bakar mısın?” dedim. “Ben sadece, beni New York’ta 

tutmak için bu sandalyeye bağlaman gereksiz demek istemiştim. Seni in-
cittimse özür dilerim. Benim için kendini üzme demek istemiştim. Rahat 
ol, başka bir şey istemiyorum.” 

“Rahatım ben. Nasıl rahat olunacağını da bilirim. İnsan benim yaşım-
dayken kendini bırakmazsa, tansiyonu yükselir, çöker, bilirim. Onun için 
rahatım.” 

“Devam etmek istiyorsan, neden etmiyorsun?” dedim
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“Neye devam edeyim?” 
Konuşmakta zorluk çekerek, “Dişlerimi temizlemeye,” dedim.
“Hani bir kıza telefon edecektin.” 
“Dişlerim taş yapmış. Bu halde nasıl konuşurum? Hadi, istiyorsan 

temizle.” 
“Hayır, hayır. Sen işine bak. Iowa’da kendine özgü bir yaşamın var. Onu 

bozma.” 
“Neden dişlerimi temizlemiyorsun?” diye sordum. “Dişlerimi temizle-

meni istiyorum.” 
“Yerinde doğru dürüst oturmazsın şimdi. Ben de işi aceleye getirmeyi 

sevmem. Musluk tamir etmeyeceğiz, diş temizleyeceğiz.” 
“Kıpırdamadan dururum.” 
Yüzüme bakmadan sandalyenin arkasına dolandı. “Kıpır kıpır birisinin 

ağzına bakamam,” dedi. Başımın üzerinde bir el belirdi. Işık yandı yeniden. 
Marge gibi, arkamda durmuş konuşuyordu. “Ne zamandan beri dişlerini 
böyle umursamaz oldun, bilmem. Dişlerinin temizlenmesine bayılırdın es-
kiden. Dişlerin temizlenince ağzına pespembe bir tat yayıldığını söylerdin 
hep. Hastalarıma hala anlatırım bunu. Birden nasıl böyle değiştin, anla-
mıyorum.” Arkamda durmuş, tatlı kokusu olan bir macun hazırlıyordu. 
“Ağız nasıl da değişmiyor,” diye sözünü sürdürdü. “Ağzın tıpkı eskisi gibi. 
Çocukluğunda ağzın nasıl, dün gibi aklımda. Annenin ağzı da aklımda. 
Annenin ağzındaki bütün dişler, tek tek aklımda.” Yüzü belirdi kafamın 
üstünde. Uzanıp başını bana doğru çekebilir, öpebilirdim o anda onu. Ne 
var ki, hayatımı onunkine feda etmeyeceğimi anlayabilecek miydi? Açık 
yürekli, sevecen bir insandı. Böylelerini gönülsüz öpmek zordur.

Telefonu açıp santralden lowa’yı istediğimde, ağzımda gerçekten pes-
pembe bir tat vardı. Babamın belirsiz ıslığı yatak odasından duyulurken, 
ben telefonun bağlanmasını bekliyordum. Dişlerimi temizlemek, babamın 
gelecekle ilgili umutlarını tazelemişti. Yanımdan geçti, oturma odasına 
girdi. Sırtında beyaz sabahlık, ayaklarında doğu işi terlikler vardı. Yine 
yoga’ya başlamıştı. Bunu tahmin etmeliydim. (s.50-53)

TDBD 166 (Temmuz 2018)

Philip Roth 
1933’te New Jersey’de doğan Roth, Bucknell Üniversitesi’ni bitirdikten 

sonra Chicago Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrenimi gördü. Chicago’da 
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İngiliz edebiyatı, Iowa ve Princeton Üniversitelerinde yaratıcı yazarlık ders-
leri verdi. 

1959’da, altı öyküsünü bir araya getirdiği ilk kitabı Goodbye Columbus 
yayımlandı. ABD’li Yahudilerin yaşamını son derece kişisel, keskin ve ironik 
bir dille tasvir ettiği bu kitapla Roth, 1960’ta Ulusal Kitap Ödülü’nü kazan-
dı. Ardından 1962’de Letting Go [Libby, Çev. Seçkin Selvi, Sander Yayınları, 
1973] ve 1967’de When She Was Good’u yayımlayan Roth için şöhret 
1969’da Portnoy’un Feryadı ile geldi. 

Portnoy’dan sonraki kitaplarında Roth, hep değişik anlatım teknikleri 
denedi, her seferinde değişik konulara el attı ama ana temalarından ya da 
“takıntıları”ndan hiç uzaklaşmadı. Yahudi olmak, erkek olmak, bir ananın 
oğlu olmak, aydın olmak; ve bütün bunlardan doğan her türlü marazilikle 
uğraşmaya devam etti. 

Ölen Hayvan, Pastoral Amerika, İnsan Lekesi, Bir Komünistle Evlendim, 
Shylock Operasyonu, Aldatma gibi eserleri Türkçe’de de yayımlanan Roth 
1998’de Pulitzer Ödülü’nü aldı. Büyük bölümü kitaplaştırılmamış olan çok 
sayıda öyküsü, deneme ve eleştiri yazısı da bulunan Philip Roth, 22 Mayıs 
2018’de yaşamını yitirdi.
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‘Dişçilik’ beyin gerektirmez mi?

Farklı kültürlerden gelen bir ailenin çocuğu olan Zadie Smith henüz 25 
yaşındayken yayımladığı İnci Gibi Dişler’le büyük başarı yakalamıştı. Kitap; 
Londra’nın kenar semtlerinden birinde, farklı renklerin, farklı dinlerin ve 
farklı kuşakların, Jones’lar, İkbal’ler, Chalfen’ler gibi üç ailenin komik hika-
yelerini anlatıyor. Kitapta dişler ve dişhekimliğiyle ilgili bazı ifadeler pek ho-
şumuza gidecek türden değilse de, kitabın esprili diliyle varoluşa, genetiğe 
yaklaşımları farklı inançlar çerçevesinde yorumlayışı dikkat çekici...

İnci Gibi Dişler
Zadie Smith
Çev. Mefkure Bayatlı 
Everest Yayınları 
7. baskı, 550 s.

Aynı şekilde Ryan, kendisi bir tarafı sıyrılmadan kurtulup da Clara’nın 
üst çenesindeki bütün dişler dökülünce, Tanrı’nın onun kurtulan-

lardan, Clara’yı ise kurtulmayanlardan biri saydığı için böyle olduğuna 
inandı. Biri kask taktığı, diğeri takmadığı için değil. Ya tam tersi olsaydı ve 
yerçekimi Ryan’ın dişlerine el koyup, onları küçük mineli kartopları gibi 
Primrose Hill’den aşağı yuvarlasaydı… O zaman Tanrı’nın bir sihirbaz 
numarasıyla Ryan’ın zihninden aniden yok olacağından emin olabilirsiniz.
(s.45)

  * * *
“Çok sert, kahrolası şeyler çok sertler. En iyisi galiba o hindistancevizi-
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nin içindeki süt. Yine de… çay içeriz, değil mi? Çaya kalırsınız, değil mi 
çocuklar?”

Çocuklar ona boş boş baktılar.
“Haydi çocuklar, oturun.”
Irie, Macit ve Millat koltuğa rahatsızca sıralandılar. Sonra bir klik-klak 

duyuldu ve başlarını kaldırdıkları zaman, Bay Hamilton’un dişlerinin 
dilinde durduğunu gördüler, sanki ağzının içinden ikinci bir ağız çıkmış 
gibiydi. Sonra dişler aniden tekrar yerlerine döndüler. 

Önceden ezilmemiş hiçbir şeyi yiyemem. Bu kendi kabahatim. Yılların 
ihmali. Diş temizliği… orduda mecburi değildir.” Titreyen eliyle göğsüne 
beceriksizce dokunarak kendini işaret etti. “Ben bir subaydım. Şimdi: Siz 
gençler dişlerinizi günde kaç kez fırçalıyorsunuz?”

Irie, “Günde üç kere,” diye yalan söyledi.
Millat ile Macit koro halinde, “YALANCI!” diye bağırdılar.
“PANTS ON FIRE!”
“İki buçuk kere.”
Bay Hamilton bir eliyle pantolonun düzeltirken, diğeriyle çay fincanını 

alarak, “Peki, hangisi doğru?” diye sordu.
Irie utanarak, “Günde bir kere,” dedi. Adamın sesindeki endişe onu 

doğru söylemeye yöneltti: “Çoğu zaman.”
“Korkarım bir gün bu halinden pişman olacaksın. Ya siz ikiniz?”
Macit, bu işi uyurken yapan bir diş fırçalama makinesi hakkında ayrıntılı 

bir masal uydurmak üzereyken, Millat doğruyu söyledi. “Aynı. Günde bir 
kere. Aşağı yukarı.”

Bay Hamilton düşünceli düşünceli arkasına yaslandı. “İnsan bazen 
dişlerin önemini unutuyor. Sürekli olarak dişleri yenilenen aşağı hayvanlar 
sınıfından değiliz, bizler memeliler sınıfındanız. Ve memelilerin diş konu-
sunda sadece iki şansı vardır. Biraz daha şeker?”

Çocuklar, sadece iki şansları olduğunu düşünerek onu reddettiler. 
“Ama her şey gibi bunun da kötü yanı var. Temiz beyaz dişlere sahip 

olmak her zaman iyi bir şey değil. Mesela, ben Kongo’dayken zencileri en 
kolay beyaz dişlerinden seçebiliyordum. Berbat bir iş. Zifiri karanlıktı. Ve 
onlar bu yüzden öldüler. Zavallılar. Ya da olaya başka bir açıdan bakacak 
olursak, ben hayatta kaldım.” (s.177-178)

  * * *
“Geceyi seninle… birlikte geçirmek istiyorum.”
“İyi,” diye karşılık verdi Poppy. “Çünkü sen bitişik dükkândan o ağdalı 

şekerleri alırken ben de sana bunu aldım.”
“Nedir o?”
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Poppy elini çantasına daldırıp ruj, kontak anahtarı ve bozuk paralar 
arasında arandığı, işlerin yavaşladığı o bir dakikada, iki şey oldu.

1.1. Samet gözlerini yumdu ve Saf yürekliler için her şey saftır sözünü 
duydu, hemen arkasından da O kadar da olsun artık sözünü. 

1.2. Samet gözlerini açtı ve bando sahnesinde, iki oğlunun el sallayıp 
gülümseyerek inci gibi beyaz dişleriyle elma yediklerini açık seçik gördü.

Ve Poppy, elinde kırmızı plastik bir şeyle ve muzaffer bir edayla doğrul-
du. 

“Bir diş fırçası,”dedi. (s.188)
  * * *
Burada her şey aynı, sadece Irie sayesinde artık dosyalarım mükemmel 

bir durumda. Ondan hoşlanacaksın: zeki bir kız ve çok büyük göğüsleri 
var… Ne yazık ki, aklına koyduğu gibi bilimde, özellikle biyoteknolojide, 
başarılı olacağını hiç sanmıyorum… bir bakıma çok zeki, ama daha çok 
el işlerinde, basit işlerde başarılı –belki iyi bir laboratuvar asistanı olabilir, 
ama kavramlar için yeterli bir beyni yok. Belki tıbbı deneyebilir ama o 
alanda da, onda olduğundan daha fazla beyin gerekir… Bu yüzden Irie 
dişçiliği seçebilir (en azından kendi dişlerini yapabilir), dürüst bir meslek 
tabii, ama umarım sen onu seçmezsin…

Sonunda Irie alınmaktan vazgeçti. Bir süre ağladı ama zamanla geçti. O, 
annesi gibi babası gibiydi; kendini sürekli yeniden keşfeden, olanla yetinen 
biriydi. Savaş muhabiri olamazsan, bisikletçi olursun. Bisikletçi olamaz-
san, kağıt katlarsın. 144.000 kişiyle birlikte İsa’ya katılamazsan. Büyük 
Kalabalığa katılırsın, olur biter. Büyük Kalabalığa tahammül edemiyorsan, 
Archie’yle evlenirsin. Irie fazla üzülmedi. Sadece, dişçilik çok iyi diye dü-
şündü. Dişçi olacağım. Bir dişçi olacağım. Dişçilik. Tamam. (s.377)

  * * *
Jones’larda sorun çıkmıştı. Irie (belki, şansı yaver giderse, inşallah) üni-

versiteye giren ilk Bowden veya Jones olmak üzereydi. Olgunluk sınavları 
için kimya, biyoloji ve dinsel araştırmaları seçmişti. Dişhekimliğine gitmek 
istiyordu (beyaz yakalı bir iş, iyi bir gelir!) ve bu herkesi memnun etti, ama 
o daha önce bir yıl için okulu bırakıp Afrika’ya (Sıtma! Yoksulluk! Tenya!) 
gitmek de istiyordu.(s.385)

  * * *
Irie karanlıkta yerdeki bardağı devirdi, soğuk su parmaklarının arasından 

halıya yayılınca, şaşkınlıkla derin bir nefes aldı. Suyun son damlası da akıp 
gidince Irie, dehşet ve hayret içinde ısırıldığı duygusuna kapıldı.

“Ay!”
Archie uzanıp yanındaki gece lambasını yakarak. “Tanrı aşkına!” dedi. 
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“Şimdi ne oldu?”
Irie ayağının acıyan yerine baktı. Bu her savaşta belden aşağı sayılabile-

cek bir hamleydi. Ağız olmayan bir takma dişin üst bölümü, sağ ayağına 
batıyordu.

“Kahrolası şey! Bu kahrolası şey de ne?”
Ama bu soru yersizdi, çünkü Irie, daha sözcükler ağzından dökülür 

dökülmez olan biteni kavramıştı. Gece yarısı çocuksu konuşmaları. Gün-
düzleri inci gibi bembeyaz ve düzgün dişler Clara telaşla uzanıp, dişlerini 
Irie’nin ayağından çekip çıkardı, ama artık onları gizlemek için çok geç 
olduğundan doğrudan komidinin üstüne koydu.

Clara yorgun bir sesle, “Vahat ettin mi?” dedi. (Bunun kasten ondan sak-
lamak istemiş değildi, sadece göstermek için uygun bir zaman olmamıştı.)

Ama Irie on altı yaşındaydı ve o yaşta her şey insana kasıtlı görünür. Bu 
da anne babasının ikiyüzlülüklerinden ve gerçekdışı sözlerinden oluşan 
upuzun listeye eklenen yeni bir kalemdi. (s.388)

 * * *
Dişçi olmaya karar vermiş olsa da, ruhundaki tüm şiirselliği henüz 

yitirmemişti, arada bir bunları dişçilik bilimi terimleriyle düşünse de. 
Proust’vari anları dolu dolu yaşayabiliyordu. İçi titredi –duyarlı bir dişte 
veya siniri açıkta kalan “hayalet bir dişte” olduğu gibi –on üç yaşındayken, 
Millat’la birlikte bir paket sigara almak telaşıyla tezgahta, İkbal ailesinin 
reçel kavanozundan aşırılmış yüz elli peniyi saydıkları dükkanın önünden 
geçerken içi titredi. Bir ağrı hissetti (tıpkı bir dişin bir diğeri üzerinde 
baskı yaptığı zamanki gibi) (s.468)

TDBD 170 (Mart 2019)

Zadie Smith 
Jamaikalı bir anne ve Britanyalı bir babanın çocuğu olan Smith, 1975’te 

Londra’nın kuzey batısında çoğunlukla işçi sınıfının yaşadığı Brent kasaba-
sında doğdu. 

İngiliz edebiyatı eğitimi aldığı Cambridge’de okurken kısa hikâyeler yaz-
maya başlayan yazarın hikâyelerinden bir kısmı bir yayıncının ilgisini çekti. 
İnci Gibi Dişler 2000 yılında yayımlanır yayımlanmaz en çok satan kitaplar 
arasına girdi ve birçok ödül kazandı.

İkinci romanı İmza Toplayan Adam edebiyat eleştirmenlerinden İnci 
Gibi Dişler kadar iyi eleştiriler alamasa da büyük bir ticari başarı kazandı. 
Smith’in üçüncü romanı Güzelliğe Dair de 2005’te yayımlandı. Amerika’nın 
Yanık Çocukları (2010) ve Dans Zamanı (2018) Türkçe’de yayımlanan diğer 
eserleri...
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Kavitedeki ölüm

Alman edebiyatının polisiye roman türünün ilginç bir örneği olan bu roma-
nında Ingrid Noll, kadınlar kliniğinde yatan iki hastanın birbirine anlattığı 
yaşam öyküleri, cinayet ve aşk öyküsünü içeriyor. Kahramanlardan biri 
eczacı diğeri de dişhekimliği öğrencisi olunca mesleğimiz açısından ilginç 
yaklaşımlar oluyor. Siz mesleğinizi seçerken ilginç olan neydi?
Sevgili dostum Zerrin Küpçü’nün dikkatime sunduklarından...

ZEHİR DOLABI
Ingrid Noll
Çev. Ayşe Selen
Can Yayınları
Birinci basım 2002

Onu biraz daha yanımda tutabilmek için kopuk bir düğmesini dikmek 
istedim.

Bunu kendisinin de yapabileceğini söyledi, “Beceriksizlik bir dişhekimi 
için kötü bir özellik olurdu,” dedi.

Şaşkınlık içinde, neden dişhekimliği okuduğunu sordum, ona hiç uymu-
yordu ki.

“Sizin eczacı olmanıza yol açanla aynı nedenden,” dedi Levin, “çok para 
kazanmak için.” Ona dikkatle baktım, demek benim hakkımda böyle 
düşünüyordu. (sayfa 21-22)

(...) Totaliter devletlerde üst düzey politikacıların ya da devlet sırlarını 
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bilenlerin, işkence görmeden intihar edebilmeleri için dişlerinin boşlukla-
rında zehirli bir hap taşımalarının kendisine ilginç geldiğini söyledi Levin. 
“Ama zehrin bu kadar zarif göründüğünü bilmiyordum…” (sayfa 25)

(...) “Tam olarak öyle değil,” dedi Levin ve bıçağı bir bileyi demiriyle 
biledi; dedesinin artık böylesi eşyalara ihtiyacı kalmamış, çünkü takma 
dişleri pek keskin değilmiş –cimriliğinden tabii- ve et yemeklerinin lokum 
gibi yumuşak pişmesi gerekiyormuş. (sayfa 28)

(...) Birlikte değişik zehir tüplerini incelerken ben hala bir türlü düşünce 
jimnastiği yapıyor gibiydim. Levin, benim bilgilerimin yetmediği noktada 
bir tıp kitabını karıştırdı ve seçimimizi yaptık. 

“Acaba zehir etkisini yitirmiş midir?” diye sordu. “Belki de daha önce 
denesek iyi olur,” dedi ve bakışları Tamerlan’a yöneldi.

Bir an kontrolümü kaybeder gibi oldum, ama Levin hemen “Şakaydı,” 
dedi. “Bir kavite açtıktan sonra geçici bir dolgu yapacağım.”

Bildiğim halde, “Kavite açmak ne demek?” diye sordum (çünkü Levin’i 
bilim adamı kimliğiyle görmek hoşuma gidiyordu.)

“Dişin sert tabakasında bir delik açmak demek,” dedi Levin, sayısız 
yarıyıl devam ettiği dişhekimliğinin bir işe yaramasının keyfini çıkararak. 
(sayfa 59)

(...) Aletle birlikte merdivenlerden hızla çıktı ve tasın içinden Hermann 
Graber’in takma dişlerini aldı, çünkü dedesinin haftada yalnızca bir kere 
–banyosunu da yaptığı pazar günleri- takma dişlerini çıkarıp temizle tab-
letiyle birlikte suya koyduğunu biliyordu. Bugünkü gibi haftaiçi günlürde 
ise banyodaki radyatörün üstünde, içinde su bulunmayan bir kabın içinde 
duruyordu dişler.

Azı dişlerinden iki tanesine minicik delikler açtı, ancak bu delikler 
zehirli bir hapın muhteviyatını alacak kadar büyüktü. Zehri deliklere yer-
leştirdikten sonra dişlere geçici birer dolgu yaptı, bu dolgular tükürüğün 
etkisiyle zamanla düşecekti. (sayfa 60)

(...) Dieter vurmak için kolunu kaldırdı. Uzun boylu ama narin kocamı 
bir yumrukta yere devirdi. Levin’in ağzından kan boşaldı, Dieter bunu 
görünce fenalaştı. Ben polisi çağırmak üzere telefona yöneldim.

Levin bir yandan kan ve diş tükürürken bir yandan da ‘hastane’ deyince 
bir cankurtaran çağırdım. (sayfa 174)

(...) Gerçekten de klinikten arıyorlardı, Levin ise daha iyiydi. Burnunun 
kanaması durmuş, patlayan üst dudağına dikiş atılmıştı. Ama ön dişleri 
dökülmüştü. Dökülen dişler hemen hastaneye getirilecek olursa, dişler 
korumaya alınabilir, daha sonra da Heidelberg’deki diş kliniğinde implan-
tasyon yapılabilirdi.
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Dişlerden birini yerde bulmuş ve çöpe atmıştım. Öteki dişler dışarıda, 
bahçede olmalıydı, çünkü Levin hastaneye götürülürken bir kez daha 
tükürmüştü.

“Dişler karın altında kaldı,” dedim yorgun bir sesle, “yarın hava aydınlı-
ğında arayabilirim.”

Yetkililer yarın sabahın geç olabileceğini söylediler. (sayfa 176)
(...) Tüylü ısıtıcım Tamerlan kucağımdan indi. Kaygan fayansların üze-

rinde, küçücük bir nesneyle oynamaya başladı, sanki bütün yaşam oyundan 
ve şakadan ibaretti.

“Neyle oynuyor?” diye sordum konuyu değiştirmek için.
Dieter baktı, Tamerlan bir dişle oynuyordu. “Levin nasıl?” diye sordu.
“Ön dişlerini dökmüşsün.” (sayfa 177)
(...) Levin, işbaşı yaptığım ilk günün akşamında yatağının kenarına 

oturduğumda sitem edecek fırsatı ancak buldu. Nerede olduğumu sorma-
dı, yalnızca dişlerinin olmamasından yakındı. İki gün sonra taburcu olacak, 
ancak ondan sonra dişhekimine gidip gelmeye başlayacaktı. (sayfa 187)

(...) Dieter biraz iyileşmeye başladığında, bir toplantı yapmak üzere 
Levin’in hasta yatağının yanına çağırdım. Levin’in artık takma dişleri vardı 
ve onlardan nefret ediyordu; öfkesini dişlerini döken kişiye değil bana 
yöneltmişti. (sayfa 192)

TDBD 112 (Haziran-Temmuz 2009)

Ingrid Noll 
1935 yılında Çin’in Şangay kentinde doğdu. Ailesiyle birlikte vatanı Alman-
ya’ya dönen Ingrid Noll; Bonn’da Alman edebiyatı ve sanat tarihi okumaya 
başladı. 1959’da öğrenimini yarıda keserek bir doktorla evlendi. Üç çocuğu 
oldu. Tek uğraşı evi ve ailesi olan Noll 55 yaşındayken roman yazmaya 
başladı. Önceleri çocuk hikayeleri yazan yazar, daha sonraları cinayet 
romanları yazmaya başladı. Almanya’nın en iyi polisiye yazan kadın yazarı 
seçilerek Glauser Ödülü’nü aldı. Aziz Dullar, Zehir Dolabı, Sevdiklerimin 
Kelleleri, Soğuktur Akşam Rüzgarı yazarın diğer eserleridir. 
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Çehov’dan bir acemi dişhekimi öyküsü: Cerrahlık

Tıp eğitimi alan ama yazdığı öyküler ve özellikle tiyatro oyunlarıyla dünya 
edebiyatının klasikleri arasına giren Çehov bir arkadaşına bu iki mesleğiyle 
ilişkisinden “Tıp, nikâhlı karım benim, edebiyat ise metresim. Birine kızar-
sam, geceyi öbürüyle geçiriyorum. Bu davranışımı belki biraz uygunsuz 
bulabilirsin, ama en azından sıkıcı değil. Hem zaten, benim bu ikiyüzlülü-
ğümden ikisinin de bir şey kaybettiği yok!” diye bahseder. Sayfalarımıza 
aldığımız ‘Cerrahlık’ adlı öyküsü gariban bir zangoçun kabusa dönüşen diş 
çektirme macerasını anlatıyor.

Doktor Çehov’dan Öyküler
Anton Çehov
Can Yayınları
Çev. Mehmet Özgül
1. baskı Aralık 2004
 

Çiftçiler Birliği Hastanesi. Evlenmek üzere izne ayrılan doktorun ye-
rine sağlık memuru Kuryatkin hastaları kabul ediyor. Kuryatkin, yıp-

ranmış bir ceketle eski püskü bir pantolon giymiş kırk yaşlarında şişman 
bir adam. Duruşunda görevine düşkün, yardımsever bir insanın görünüşü 
var. Sol elinin orta ve işaret parmakları arasında tuttuğu sigara çevreye pis 
kokular saçıyor.

Belinden geniş, meşin bir kemerle sıktığı kahverengi bir cüppe giymiş, 
uzun boylu, çam yarması gibi iri, zangoç Vonmiglasov muayene odasına 
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girer. Zangocun yarı kapalı duran gözüne perde inmiş; burnunda, uzaktan 
iri bir sineğe benzeyen koyu bir ben var. Muayene odasına girince istav-
roz çıkarmak için gözleriyle aziz tasviri arar, ama bulamayınca tezgahtaki 
kezzap şişesine dönerek istavroz çıkarır. Sonra kırmızı bir bohçaya sardığı 
ekmeği oradan alır, okuyup üfledikten sonra sağlık memurunun önünde 
saygıyla eğilir, götürüp masanın üstüne koyar. Sağlık memuru esneyerek 
“Oo saygılar bizden efendim,” der. “Şikayetiniz nedir?”

“Kutsal Pazar gününüz hayırlı olsun Sergey Kuzmiç. Merhametinize 
sığınıyorum. Zebur’da çok doğru belirtildiği gibi, kutsal şarabı acı gözyaş-
larımızı katarak içelim. Geçenlerde bizim hatunla oturmuş içiyorduk. Oh, 
Tanrım, boğazımdan bir damlası geçse bari! Yatıp oracıkta ölsem daha iyi. 
Aman o ne ağrı, o ne sancı! Yalnız dişim olsa gene iyi, bütün şu tarafım 
sızım, sızım sızlıyor. O sızıya kimse dayanamaz! Oradan da kulağıma vur-
maz mı? Çivi mi desem, beni bağışlayın, kazık mı desem, sanki böyle bir 
şey çakılmış gibi kulağım zonklayıp duruyor. ışlediğim günahların cezasıy-
dı belki de. Ah Sergey Kuzmiç, günahlarımız, hep günahlarımız yüzünden 
tembellik ediyoruz. Papaz efendi ayin sırasında bir de bana çıkışıyor ‘Yefim 
kekeme mi oldun, nedir? Okuduğun ilahilerden bir şey anlaşılmıyor,’ diye. 
İnsan doğru dürüst ağzını açamazsa, bağışlayın beni, bütün gece gözünü 
kırpmazsa nasıl düzgün ilahi okuyabilir?”

“Hımmmm! Oturun, açın ağzınızı!”
Vonmiglasov oturur, ağzını açar.
Kuryatkin’in kaşları çatılır; zangocun açılmış ağzına bakınca sigaranın ve 

yılların sararttığı dişler arasında kocaman kovuğu bulunan bir diş görür.
“Baş zangocun tavsiyesine uyarak hardal köküyle votka koydum ama 

bir yararı dokunmadı,” diye anlatır zangoç. “Kulakları çınlasın, Glikeriya 
Anisimovna da Aynaroz dağından getirdiği ipliği bileğime bağlayıp ağzı-
mı sütle çalkalamamı öğütledi. İpliği bileğime bağladım ama sıcak sütle 
gargara yapmadım. Tanrıdan korktum, olur a, perhizim bozulur diye.”

“Boş inançlar bunlar” (Sessizlik) “Hepsi boş inançlar. Dişinizi çekmek 
gerekiyor Yefim Miheyiç.”

“Siz bilirsiniz Sergey Kuzmiç. Çekmek mi gerekir, yoksa damlayla filan 
ağrıyı dindirmek mi? Siz daha iyisini bilirsiniz... Bunun öğrenimini gör-
dünüz. Sizler gibi velinimetlerimize ulu Tanrım uzun ömürler versin diye 
gece gündüz ölünceye dek dua etmek boynumuzun borcudur.”

Sağlık memuru ezilip büzülür: “Canım, bizim yaptığımız nedir ki! 
Önemli değil bunlar, hiç önemli değil....”
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Sonra dolabın yanına gider, içindeki aletleri karıştırır.
“Bütün iş biraz alışkanlık edinmekte, biraz da bilek gücünde. Elime 

şöyle bir tükürdüm mü tamam. Geçenlerde toprak ağası Aleksandr İvaniç 
Yegipetski gelmişti, dişi ağrıyordu. Eğitim öğrenim görmüş bir adam... 
Her şeyi sorup öğrenmek ister, işin girdisini çıktısını anlamaya çalışır. 
Öyle de kibardır ki, elinizi sıkmadan, hal hatır sormadan derdini anlat-
maya kalkmaz. Tam yedi yıl Petersburg’da oturmuş; tanımadığı profesör, 
ünlü adam kalmamış. Dişiyle epeyce uğraştım... Yalvarıp yakarıyor, ‘Tanrı 
aşkına Sergey Kuzmiç, beni bu dişten kurtarın, çıkarıp atın!’ diyor. Niçin 
çekmeyeyim? Çekmek zor bir iş değil... Ama önce durumu anlamak 
gerekir; anlamadan yapamazsın. Dişler çeşit çeşittir. Kimini kerpetenle 
çekersin, kimini çatal ayakla, kimini de keskiyle. Dişine göre...”

Sağlık memuru çatal ayağı alır, bir süre şaşkın şaşkın bakar alete, sonra 
onu bırakıp kerpeteni alır. Elinde kerpetenle zangoca yüklenir.

“Hadi bakalım, ağzınızı adamakıllı açın! Şimdi biz onu... tuttuğumuz 
gibi çekeriz. Elimize şöyle bir tükürdük mü... Yalnız dişetini biraz kesmek 
gerekecek. Sonra dimdik yukarı kaldırdık mı, işi bitiktir.” (Dişetini kesme-
ye koyulur.)

“Siz bizim velinimetimizsiniz. Bizim gibi budalalar ne anlar böyle şey-
lerden? Ulu Tanrım sizlere her türlü bilgiyi bağışlamış....”

“Ağzınız açıkken konuşmayın. Bu dişi çekmek zor değil. Bazen öyle 
dişler olur ki, yalnız kökü kalmıştır. Elime şöyle bir tüküreyim de siz bakın 
o zaman.” (Kerpeteni zangocun ağzına sokar.) “Durun, kıpırdamayın! 
Kıpırdamayın dedim size!. Bu diş elimden kurtulamaz, kurtulamaz.” (ka-
nırtır) “Asıl iş ta dipten yakalamakta.” (Asılır) “Dişin ucu kırılmasın diye 
uğraşıyorum.”

“Aman Tanrım! Kutsal anamız! Uyy!”
“Ne oluyor yahu? Ne yapıyorsunuz? Ellerimi tutmayın!” (Dişe bir daha 

asılır.) “Şimdi çıkarırım onu. Kolay iş değil ki..”
“İsa babamız! Of anacığım! Hadi çeksene şunu! Ne uğraşıp duruyor-

sun?”
“Ne sandındı ya! Cerrahlık kolay mı? Birden olmaz ki!... Şimdi görür o!”
Vonmiglasov dizlerini kaldırıp dirseklerine dayar, parmaklarıyla garip 

hareketler yapar, gözleri faltaşı gibi açılır, kesik kesik solumaya başlar... 
Kırmızı yüzü ter içinde kalmış, gözlerine yaşlar dolmuştur... Kuryatkin 
burnundan solur, zangocun dişine habire asılır, acı verici bir yarım dakika 
bu uğraş içinde geçer. Derken kerpeten çat deyip dişten kurtulur, zangoç 
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ağrıya dayanamayıp yerinden sıçrar, parmaklarını ağzına daldırır. Ne yazık 
ki çürük diş eski yerindedir.

Hem ağlamaklı, hem de alaycı bir sesle “Hah, çekmiş!”der. “Sana da öbür 
dünyada böyle çektirsinler e mi? Madem beceremeyecektin ne diye giriştin 
bu işe? Dünyamı kararttın be adam! Teşekkürler!...”

Sağlık memuru kızar: “Sen de ne diye ellerinle tutuyorsun? Ben dişini 
çekmeye çalışıyorum, sen dirseğimi dürtüyor, budalaca laflar ediyorsun! 
Salak!”

“Sensin salak!”
“Cahil köylü! Sen böyle şeylerden ne anlarsın? Dene de bir görelim! Bu 

iş kuleye çıkıp çan çalmaya benzemez!” (Kızdırır) ‘Madem beceremeyecek-
tin, ne diye giriştin bu işe!’ Başıma bilgiç kesildi. Toprak ağası Aleksandr 
İvaniç Yegipetski’nin dişini çektiğimde adamın gıkı bile çıkmadı. Bir 
kerecik bile dokunmadı elleriyle... Otur hadi! Otur diyorum sana!” 

“Amanın dünyayı gözüm görmüyor!... Dur da biraz kendime geleyim! 
Ah” (Oturur) “Fazla uğraşma, çekiver gitsin!... Birdenbire asıl!”

“Tereciye tere satma! Aman Tanrım, ne cahil adamlara çattık! Bunların 
yanında çıldırmak işten değil! Açsana ağzını!” (kerpeteni zangocun ağzına 
sokar) “Şaka mı sandın, cerrahlık bu! Kutsal kitabı okumaya benzemez!” 
(kanırtır) “Kımıldama! Anlaşılan, köhne bir diş bu. Kökleri ta nerelere 
gitmiş... Kımıldama diyorum sana! İşte böyle... Kıpırdanma!” (Bir çatırtı 
işitilir.) “Hay aksi şeytan! Böyle olacağını biliyordum....”

Vonmiglasov bir süre bayılmış gibi kıpırtısız durur. Adamcağız ne yapa-
cağını bilememektedir. Çevresine alık, alık bakınır; solgun yüzünde terler 
birikmiştir.

Sağlık memuru hastasına dönerek mırıldanır: “Keşke çatal ayak kullan-
saydık! Ne terslik!”

Biraz kendine gelen zangocun ilk işi parmaklarını ağzına sokmak olur. 
Ağrıyan dişinin yerinde iki sivrilik durmaktadır. 

“Şeytanın dölü! Yezit!”
Sağlık memuru kerpeteni dolaba koyarken “Sen istediğin kadar söv,” der. 

“Eline ne geçecek bilmem ki. Cahil herif ! Papaz okulunda yediğin kızılcık 
sopaları az geldi herhalde. Toprak ağası Aleksandr İvaniç Yegipetski yedi 
yıl Petersburg’da yaşamış; görgülü, bilgili bir adam. Yalnız sırtındaki giysi 
yüz ruble eder. Ama o bile sövmedi bana. Sen kendini ne sanıyorsun? 
Korkma, acı patlıcanı kırağı çalmaz! Hemen gebermezsin.”

Zangoç okunmuş ekmeği masanın üstünden alır; eliyle yanağını tuta 
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tuta evine yollanır.

TDBD 116 (Şubat-Mart 2010)

Anton Pavloviç Çehov 
1860 yılında Rusya’da doğdu. Dedesi, sonradan özgür bırakılan bir köle, 

babası da bir bakkaldı. Servetini kaybeden ailesi Moskova’ya göç edince, 
para kazanıp onlara bakmak isteyen Çehov, henüz ortaokul yıllarındayken 
mizah dergilerine öyküler göndermeye başladı. Moskova’da tıp eğitimi gör-
dü, ancak edebiyat sevgisi ağır bastı. Öyküler ve oyunlar yazmayı sürdürdü. 
Kolera salgını sırasında köylerde doktorluk yaptı. 1904’te Almanya’da öldü. 
En önemli yapıtları: Vanya Dayı, Üç Kızkardeş ve Vişne Bahçesi’dir. 

Türkçe’de yayımlanan başlıca yapıtları: 
Besleme (1994), Korkulu Gece (1995), Seçme Öyküler (1997), Kara Keşiş 

(1999), Toplu Eserler (2000), Bütün Oyunları (2000), Marangozun Köpeği 
Kaştanka (2001), Oyunlar (Martı, Vanya Dayı, Vişne Bahçesi,Üç Kızkardeş, 
Teklif, Jübile, Düğün; 2001), Bir Taşralının Öyküsü (2002), Asma Katlı Ev 
(2003), Hikâyeler (2005), Belalı Misafir (2008).
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Empresyonistler dişçi olsaydı

Çok yönlü bir sanatçı olan Woody Allen’ın en keyifli metinlerini bir araya 
getiren ‘Tüysüz’de yer alan “Empresyonistler Dişçi Olsaydı’’ adlı denemesin-
deki zeki, alaycı mizahı dişhekimliğine hoş bir boyut getiriyor. İzlenimcilik 
veya empresyonizm, 19. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan ve bütün sanat 
dallarını, özellikle resmi etkileyen bir akım. Empresyonizm doğadaki unsur-
ların kişinin içinde yarattığı izlenimleri, duygusal izleri yansıtmayı hedefler. 

Empresyonistler doğayı objektif bir gerçek olarak değil, kendilerinde ya-
rattığı izlenimle resme aktarırlar. Bu yaklaşımın dişhekimliğindeki yansıma-
larını merak ediyorsanız aşağıdaki satırlara bir göz gezdirin. 

TÜYSÜZ
Woody Allen
Çev. Garo Kargıcı
Siren Yayınları, 2009

EMPRESYONİSTLER DİŞÇi OLSAYDI
(MİZAÇ DEĞİŞİKLİKLERİNİ İNCELEYEN BİR FANTEZİ)

Sevgili Theo,
Hayat hiç yüzüme gülmeyecek mi benim? Umutsuzluktan mahvoldum! 
Başım çatlarcasına ağrıyor! Bayan Sol Schwimmer, köprüsünü içimden 
geldiği gibi yaptım ve onun tuhaf ağzına uyduramadım diye beni dava 
ediyor! Doğru! Sıradan bir tüccar gibi sipariş üzerine çalışamam ben! 
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Köprüsü, patlamalarda saçılan alevler gibi her yöne dağılan vahşi dişlerle 
dalgalanır halde ve kocaman olsun istemiştim! Ama ağzına uymadığı için 
şu anda çok sinirli! Biraz fazla burjuva ve aptal biri, onu paramparça edip 
ezmek istiyorum! Takma diş yerleştirmeye çalıştım ama bu sefer üzerinde 
yıldızlar yanıp sönen bir avize gibi kaldı ağzında. Yine de ben beğendim. 
O ise çiğneyemediğinden şikayetçi! Bana ne çiğneyip çiğneyememesinden! 
Theo, bu şekilde daha fazla devam edemem! Cezanne’a aynı muayeneha-
nede çalışmayı teklif ettim ama o yaşlı ve güçsüz. Aletleri sıkı kavrayama-
dığından onları bileklerine bağlamak gerekiyor ama o zaman da hassas 
çalışamıyor ve ağza müdahale ettiği sırada kurtardığı dişten fazlasını kırıp 
döküyor. Ne yapmalıyım?
Vincent 

Sevgili Theo,
Bu hafta güzel olduklarını düşündüğüm bazı diş röntgenleri çektim. 
Degas bunları gördü ve eleştirel yaklaştı. Kompozisyonun kötü olduğunu 
söyledi. Bütün çürükler sol aşağı köşede toplanmıştı. Ona Bayan Slotkin’in 
ağzının aynen buna benzediğini söylediysem de, oralı olmadı! Yapısını 
beğenmediğini söyledi. O gittikten sonra onları lime lime ettim! Bu da 
yetmezmiş gibi, Bayan Wilma Zardis’e kanal tedavisi yapmaya kalkış-
tım ama işin tam yarısına geldiğimde içimi bir umutsuzluk sardı. Birden 
yapmak istediğim şeyin kanal tedavisi olmadığına karar verdim! Kaslarım 
gevşedi ve sersemledim. Nefes alabilmek için muayenehaneden dışarı fırla-
yıp temiz havaya çıktım! Birkaç gün boyunca şuurum kapanmış, ayıldı-
ğımda kendimi bir sahilde buldum. Geri döndüğümde kadın hala koltukta 
oturuyordu. Mecburen işimi bitirdim ama ismimi dosyasına yazmak bir 
türlü içimden gelmedi. 
Vincent

Sevgili Theo,
Yine para sıkıntısı çekiyorum. Sana ne kadar yük olduğumun farkındayım 
ama başka kime sığınabilirim ki? Malzemeler için paraya ihtiyacım var! Şu 
anda diş ipinden başka neredeyse hiçbir şey ile çalışamıyorum, ilerledikçe 
yeni teknikler uyduruyorum ve sonuçları harika! Tanrım! Novacaine almak 
için bir kuruşum bile kalmadı. Bugün bir diş çektim ve anestezi niyetine 
hastaya Dreiser okudum. Yardım et! 
Vincent
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Sevgili Theo,
Gauguin ile ortak muayenehanede çalışmaya karar verdik. O, köprü 
üzerine uzmanlaşmış iyi bir dişçi ve beni sever gibi görünüyor. Bay Jay 
Greenglass üzerinde yaptığım çalışmaya hayran kaldı. Hatırlarsan, onun 
alt yedincisini doldurmuştum, sonra dolgudan nefret ettim ve sökmeye 
çalıştım. Greenglass dikkafalı olduğundan mahkemelik olduk. Dolgunun 
yasal sahibinin kim olduğunu belirlemek üzere bir tahkikat başlatıldı. 
Avukatımın tavsiyesi üzerine kurnazca tüm diş için dava açtım ve sonunda 
dolguyu kazandım. Biri dolguyu ofisimin bir köşesinde yerde dururken 
görmüş ve onu bir sergide kullanmak istiyor! Şimdiden bir restrospektif 
hakkında konuşulmaya başlandı!
Vincent

Sevgili Theo,
Sanırım Gauguin’le ortak muayenehanede çalışmak hata oldu. O, hasta 
ruhlu biri. Bol miktarda Lavoris ağız gargarası içiyor. Onu suçladığımda 
öfkeye kapılıp diplomamı duvardan indirdi. Aramızın iyi olduğu bir an, 
dolgu yapmayı açık havada denemesi için onu ikna ettim; altın sarısı ve 
yeşile bezeli bir çayırda çalıştık. O, Angela Tonnato adında bir bayana 
kuron uyguladı ve ben Bay Louis Kaufman’a geçici dolgu yaptım. Başar-
mıştık işte, birlikte açık havada çalışıyorduk! Güneş ışınları altında kör 
edici parlaklıklarıyla sıra sıra, bembeyaz dişler! Sonra bir rüzgar esti ve 
Bay Kaufman’ın peruğunu çalılara savurdu. O da birden hamle yapınca 
Gauguin’in aletlerini yere düşürdü. Gauguin beni suçladı. Bana bir tane 
indirmeyi denedi ama yanlışlıkla çarptığı Bay Kaufman yüksek devirli 
delginin üzerine oturdu. Yerinden roket gibi fırlayan Bay Kaufman uçarak 
önümden geçti ve Bayan Tonnato’yu da beraberinde götürdü. Sonuçta 
Theo’cuğum, durum şu ki Rifkin, Rifkin, Rifkin ve Meltzer tüm kazancı-
ma el koydular. Ne gönderebilirsen gönder. 
Vincent 

Sevgili Theo,
Toulouse-Lautrec dünyanın en kederli insanı. Her şeyden çok, ünlü bir 
dişçi olmak istiyor ve gerçekten de yeteneği var ancak hastalarının ağzına 
ulaşamayacak kadar kısa boylu ve herhangi bir şeyin üzerine basarak 
çıkmayacak ölçüde gururlu. Kolları başının üzerinde, kör gibi elleriyle 

Tüysüz • Woody Allen



94

hastaların dudaklarını yokluyor. Dün Bayan Fitelson’un dişlerine kaplama 
yapacağı yerde çenesine yaptı. bu arada eski dostum Monet çok çok büyük 
ağızlar dışında herhangi bir şey üzerinde çalışma yapmayı reddediyor. 
Seurat ise çok aksi biri ve ‘tamamıyla ışıl ışıl bir ağız’ diye nitelendirdiği 
dereceye gelene kadar dişleri teker teker ele aldığı yeni bir temizleme 
yöntemi geliştirmiş. Mimari açıdan doğru bir yaklaşım olabilir ama bunun 
dişçilik ile bir ilgisi var mı?
Vincent

Sevgili Theo,
Aşık oldum. Claire Memling geçen hafta ağız bakımı için uğradı. Ona 
en son diş temizliğini altı ay önce yaptırdığını belirten bir posta kartı 
gönderdim, halbuki sadece dört gün önce yaptırmıştı. Theo, bu kız beni 
çılgına çevirdi! İhtiras içindeyim! O ısırışı yok mu? Öyle bir ısırış görme-
dim! Dişleri birbirini kusursuzca örtüyor! Bayan Itkin’inki gibi alt dişleri 
üsttekilerden iki buçuk santim önde olmadığından kurtkadın gibi çapraz 
kapanış söz konusu değil! Hayır! Claire’in dişleri birbiriyle tam temas 
içinde! Görünce imana geliyor insan! Ama yine de tam anlamıyla mükem-
mel değil. İlgi çekmeyecek kadar kusursuz da değil üstelik. Alt dokuz ve 
on birinci dişleri arasında bir boşluk var. Onuncuyu ergenlik dönemimde 
kaybetmiş. Birden beklenmedik bir şekilde üzerinde çürük oluşmuş. Sorun 
kolayca giderilmiş (aslına bakılırsa konuştuğu sırada diş düşmüş) ve yerine 
diş konulmamış. “Hiçbir şey alt onuncunun yerini dolduramaz” dedi bana. 
“O bir dişten çok daha fazlasıydı, adeta o ana kadar benim hayatım olmuş-
tu.” O zamandan beri dişinden kimselere bahsetmemiş ve sanırım sadece 
benimle konuşmayı tercih ediyor çünkü bana güveniyor. Ah, Theo, onu 
seviyorum. Bugün ağzının içine bakarken genç bir dişhekimi öğrencisi gibi 
gergindim. Pamuğu ve aynaları ağzının içine düşürüp durdum. Sonra onu 
kollarımın arasına aldım ve dişlerini en doğru biçimde nasıl fırçalayacağını 
gösterdim. Sevimli saf minik, meğer bugüne kadar dişlerini fırçayı sabit 
tutup başını sağa sola doğru hareket ettirerek fırçalarmış. Gelecek Perşem-
be ona anestezi yapıp evlenme teklif edeceğim.
Vincent

Sevgili Theo,
Gauguin ve ben bir kez daha kavga ettik. Tahiti’ye gitti. Ona çıktığım 
sırada bir diş çekiminin tam ortasındaydı. Dizini Bay Nat Feldman’ın 
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göğsüne dayamış, penseyle sağ üst azı dişini kavramış durumdaydı. Her 
zamanki boğuşmalardan biriydi ve ben içeri girip Gauguin’e fötr şapkamı 
görüp görmediğini sorma talihsizliğinde bulundum. Dikkati dağılan Gau-
guin diş üzerindeki hakimiyetini kaybetti ve fırsatı değerlendiren Feldman 
koltuktan fırlayıp, koşarak muayenehaneyi terk etti. Gauguin öfkesinden 
kudurdu! Kafamı on dakika boyunca röntgen makinesine dayadı ve saatler 
geçmesine rağmen gözlerimi aynı anda kırpmayı beceremedim. Artık 
yapayalnızım.
Vincent

Sevgili Theo,
Her şey mahvoldu! Bugün Claire’e evlenme teklif edeceğim gün olduğun-
dan biraz gergindim. O, beyaz organtin elbisesi, hasır şapkası ve çekilmek-
te olan dişetleriyle pek ihtişamlıydı. Ağzında tükürük emicisi ile koltuğa 
oturduğu sırada kalbim gümbür gümbür atıyordu. Romantik olmaya çalış-
tım. Işıkları kıstım ve muhabbeti keyifli mevzulara getirdim. İkimiz de bir 
miktar anestezi gazı çektik. Zamanıdır diye hissettiğim bir anda doğrudan 
gözlerinin içine baktım ve “Çalkala lütfen” dedim. Ve güldü! Evet, Theo! 
Bana güldü ve sonra sinirlendi! “Senin gibi bir adam için çalkalayacağımı 
nasıl düşünebilirsin!? Şaka mı bu?” Ben “Lütfen, anlamıyorsun” dedim. O 
“Pekala anlıyorum! Uzak dur benden” dedi. Ve gözyaşları içinde kendini 
dışarı attı. Theo! Ölmek istiyorum! Aynada gördüğüm yüzü parçalamak 
istiyorum! Parçalamak! Umarım iyisindir.
Vincent

Sevgili Theo,
Evet, doğru. Fleishman Brothers Tuhafiyecisi’nde satışta olan kulak bana 
ait. Galiba böyle bir şey yapmak saçmalıktı ama geçen Pazar Claire için bir 
doğum günü hediye almak istedim ve her yer kapalıydı. İşte böyle. Bazen 
keşke baba sözü dinleyip ressam olsaydım diyorum. Heyecan verici olmasa 
da düzenli bir hayatım olurdu. (s. 208-213)

TDBD 117 (Nisan-Mayıs 2010)

Woody Allen 
Gerçek adı Allen Stewart Konigsberg olan Woody Allen 1935’te New 

York’ta doğdu. Film yönetmeni, senaryo yazarı, aktör, stand-up’çı, oyun 
yazarı, öykücü ve müzisyendir. 15 yaşında bir karar alıp adını Woody Allen 
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olarak değiştiren sanatçı, parodi ve saçma (absurd) öğeler içeren komedi 
filmleriyle tanınır. Çoğunlukla kendi yaşamından ve orta sınıf kentli Yahudi 
kökeninden kaynaklanan bir güldürü malzemesine dayanan filmleri, komik 
ve trajik öğelerin iç içe girdiği yapıtlardır. 

Türkçe’de yayınlanan eserlerinden bazıları:
Tüysüz, Sırf Anarşi, Manhattan (Senaryo), Yan Etkiler, Annie Hall, Tekrar 

Çal Sam, Seks Hakkında Bilmek İsteyip de Sormaya Asla Cesaret Edemedik-
leriniz, Evet Ama Bir Lokomotif Bunu Yapabilir mi Bakalım?
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Marilyn Monroe’nun dişleri

Dişlerimin Hikayesi Valeria Luiselli’nin Türkçe’deki ikinci romanı. Ağzında 
dört dişle doğan Gustavo Sanchez Sanchez yaşamı boyunca hep diş soru-
nuyla yaşayacak, dişlerini yaptırmadan rahat etmeyecektir. Yaşamın sonu-
na geldiğini hissettiğinde de yazdıracağı yaşam öyküsünün adı “Dişlerimin 
Hikayesi” olacaktır. Dişler konusu da Valeria Luiselli’nin kaleminden çağdaş 
edebiyatta yerini alıyor.

DİŞLERİMİN HİKAYESİ
Valeria Luiselli
Çev. Seda Ersavcı
Siren Yayınları, 2017

Rüzgârlı Güzel diye bilinen Pachuca kasabasında doğmuşum; dört 
dişim varmış ve bedenim tepeden tırnağa incecik, simsiyah ayva tüyle-

riyle kaplıymış. Şikâyetçi değilim; çünkü diğer amcamın, Euripides Lopez 
Sanchez’in dediği gibi çirkinlik insanın karakterini yontan bir şeydir. 
Babam beni görünce gerçek oğlunu yan odadaki çiçeği burnunda annenin 
çaldığını düşünmüş. Beni kendisine teslim eden hemşireye geri vermek 
için çeşitli yöntemlere -şantaj, gözdağı, bürokrasi- başvurmuş. Gelgelelim 
annem daha görür görmez beni kollarına alıvermiş. Kıpkırmızı, şiş ve 
minnacık bedenimle sudan çıkmış Çirkin Balık misali hastane yorganımın 
üstünde çırpınıp duruyormuşum. Annem her tür rezilliği yazgısı olarak 
görmeye alışıkmış meğer. Babam buna alışık değilmiş.

Hemşire annemle babama ağzımda dört dişle doğmamın ülkemizde 
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nadir görülen bir durum olduğunu, ama diğer ırklar arasında çok da sıra 
dışı sayılmadığını açıklamış. Natal diş deniyormuş bunlara.

Hemen savunmaya geçen babam, “Hangi ırklar mesela?” diye sormuş.
“Kafkas ırkları bayım,” demiş hemşire.
“Ama bu çocuk zift gibi kara,” demiş babam.
“Genetik, Bay Sanchez, çok tanrılı bir bilimdir” demiş kadın. (s.12)
  * * *
Sekiz yaşındaydım; süt dişlerim çoktan dökülmüştü. Yerlerini, her biri 

farklı yöne bakan kürek gibi koca koca dişler almıştı. (s.14)
  * * *
İlkokulu, ortaokulu ve liseyi hiç göze batmadan, gayet iyi notlarla 

bitirdim, ortalığı karıştıran tiplerden değilim zira. Yoklama yapılırken bile 
ağzımı açmazdım; çarpık dişlerimi görmelerinden korktuğumdan değil de, 
ihtiyatlı olduğumdan. (s.16)

On dokuz sene çalıştım orada. Hepatit yüzünden işe gitmediğim altı 
haftayı, iki kez kanal tedavisi olmamı gerektiren korkunç çürük sebebiyle 
izin aldığım üç günü ve tatil iznimi kullandığım haftaları çıkardığımızda 
tamı tamına on sekiz sene, üç ay boyunca o fabrikada güvenlik görevlisi 
olarak çalıştım. (s.16)

  * * *
Günün birinde dişlerimi de yaptırabilirdik pekâlâ. (s.19)
  * * *
Bir sabah, Felsefe ve Edebiyat Fakültesi’nin kantininde ağzındaki tüm 

dişleri baştan yaptıran bir yazar hakkında bir şeyler okudum. Bu yazar, bu 
pahalı tedavi masraflarını karşılayabilmişti çünkü bir kitap yazmıştı. Tek 
bir kitap. Geleceğin önümde apaçık uzandığını gördüm. Para biriktirmeye 
karar verdim. Şayet bu yazar bozuntusu ağzını baştan düzdüyse ben de 
aynısını, hatta daha iyisini yapabilirdim. (s.21)

  * * *
Belli bir amacım, çizili bir kaderim vardı benim: Tıpkı kitabı sayesinde 

dişlerini yaptıran o yazar gibi ben de dişlerimi yaptırabilmek için müza-
yedeci olacaktım. Bu bir yana, artık hayatı boyunca şişman olacak olan 
Sıska’yı terk edebilmek için yaptıracaktım dişlerimi. (s.24)

  * * *
Yeni dişlerim karşımda duruyordu işte öylece.
Müzayedecinin havaya kaldırdığı küçük, cam muhafazanın içinde beni 

bekliyorlardı ve ne olsa beğenirsiniz, Marilyn Monroe’dan başkasına ait 
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değildi bu kutsal dişler. Aynen öyle, Hollywood diva’sının dişleriydi bu 
karışımdakiler. Herhalde diva’lar sigara içtiğinden olsa gerek, sararmış, 
küflenmiş ve belki biraz eğri büğrü bir halleri vardı. Ama önemi yok-
tu. Marilyn’in dişleriydi onlar. Müzayedeci açılışı yaptığında herkesi bir 
heyecan sardı, ortam gerildi. Arjantinli gazetecilerden biri de dahil olmak 
üzere, birkaç kadın dişlere göz dikti. Şişman ve demode giyimli bir adam 
bar masasına bir tomar para koydu ve puro yakmak için ayağa kalktı, 
sanıyorum gözümüzü korkutmaya çalışıyordu. Ama ben ayak direttim ve 
kazandım: dişleri, dişlerimi aldım.

Dişleri alma konusunda öyle bir maharet sergiledim ki Arjantinli 
gazetecilerden biri -en korkunçları, saçı boyanmaktan mısır püskülüne 
dönmüş, yanakları sarkık sarkık bir kadın- müzayede hakkında bir makale 
yazdı, bu makale internette bile yayımlandı. Hiç şüphesiz bu başarımı 
kıskanmıştı, zira o da dişlere göz dikmişti, dolayısıyla da kısa ve çarpıtıl-
mış bir yazı kaleme aldı. Bu bile umurumda olmadı. Ne önemi var ki diye 
düşündüm, o kendi kendini yerken, ben yemeğimi Marilyn Monroe’nun 
dişleriyle yiyeceğim.

Meksika’ya döner dönmez, Meksiko’nun en iyi diş kliniğinin ve diş 
deposu Il Miglior Fabbro’nun sahibi meşhur dişçi Bay Luis Felpe Fabre’ye 
yeni dişlerimi taktırdım. Eski dişlerimden on tanesini, ne olur ne olmaz 
diye, sonrası için sakladım.

Ameliyattan çıktığım andan itibaren, aylar boyunca, kedimi gülümse-
mekten alıkoyamadım. Herkese o ışıltılı, yeni gülümsememi gösteriyor, 
bir aynanın yahut vitrinin önünden geçerken yansımama bakıyor, şapkamı 
kaldırıp kendi kendimi selamlıyor ve kendime tebessüm ediyorum. İnce 
ve sarsak bedenim, bir parça anlamsız hayatım yeni dişlerimle ağırlık ve 
anlam kazanmıştı. Bendeki şans kimsede yoktu doğrusu, hayatım bir şiirdi 
resmen ve günün birinde muhakkak birisi dişlerimin otobiyografisini 
yazacaktı, hiç şüphem yoktu buna. Hikâyenin sonu. (s.29-30)

  * * *
İnsanın her bir dişi tek bir pırlantadan daha değerlidir. (s.31)
  * * *
Koleksiyonumda Doktor Luis Felipe Fabre’nin Marilyn’in dişlerini 

ağzıma yerleştirebilmek için çektiği eski dişlerim de yer alıyordu. Tek baş-
larına pek de değerli sayılmazlardı ya her biri için Suetonius’vari hikâyeler 
anlattığım takdirde işin rengi şüphesiz değişirdi. İnsanın her bir dişi tek 
bir pırlantadan daha değerlidir. (s.39)
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  * * *
“Bu evrede ruh coşkuya, huzursuzluğa kapılır ve kanatları daha yeni yeni 

oluşmaya başlarken ilk dişlerini çıkardığı süreçte dişetleri şişen bir çocukla 
kıyaslanabilir” demiştir. (s.47)

  * * *
Dişler insanların tüm erdem ve kusurlarının yazılı olduğu tabula ra-

sa’lardır. (s.50)
  * * *
Yani, çocukluğundan itibaren her sabah, her akşam yemeğinden önce ve 

sonra dişlerini peçeteyle ovalarmış. Montaigne’in bu pirüpak dişi için açılış 
kim yapmak ister? (s.51)

  * * *
Her kim ki dişlerini geçmiş dediğimiz o sert ve değişmez kaya parçasına 

geçirip durur, işte o delinin biridir. (s.59)
  * * *
Dilimi üstat Bernini’nin eseri Aziz Petrus Meydanı’nın sütunları misali 

kutsal, zarif ve mukaddes dişlerimin üzerinde gezdirmek istediğimde 
devasa bir boşlukla karşılaşmıştım. Koskoca bir boşluktan başka hiçbir şey 
yoktu! Hiçbir şey! Tek bir diş bile! Ah, Marilyn! Bir elimi ağzıma götürüp 
aniden gözlerimi açtım. Dudaklarımı, dilimi, damağımı ve çıplak dişetleri-
mi hissedebiliyordum. Tek bir diş bile yoktu işte. (s.69)

  * * *
Kendi sesimi tanıyamadım. Dişlerimin o sert çerçevesi olmadan ağzım-

dan çıkan sözcükler canından bezmiş yaşlı bir adamın güçsüz mırıltıların-
dan ibaretti. (s.71)

  * * *
Diş ağrısına sabırla göğüs gerebilen bir filozof asla var olmamıştır. (s.81)
  * * *
Otoban bana gelip dişlerini almaya gideceğimizi söyledi –galerinin or-

tasında bir sanat eseri misali sergilenen dişlerden söz ediyorum. Otoban’ın 
dişlerini yeniden gördüğünde mutluluktan nasıl da kişnediğini anlatsam 
mı, bilemiyorum. Ve hemen ardından ettiği dans –yumruk yaptığı ellerini 
göğsünde birleştirmişti, kalçasını bir sağa bir sola kıvırıyordu- bir ölüyü 
bile gülümsetirdi.

Otoban dişlerini yeniden taktırmamaya karar verdi ama eski bir arkadaşı 
olan dişçi Luis Felipe Fabre’den kendisine bu dişlerden bir takma diş 
yapmasını istedi. O günden sonra da o dişleri yarı taktı. Yani bir taktı, bir 
çıkardı. Fakat Otoban, dişleriyle yaşama sevincini ve kendine olan saygısı-
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nı geri kazandı.
Aradan aylar geçtikçe, son derece becerikli ve yaratıcı bir adam olan 

Otoban dişleri ne zaman hafif yerinden oynasa bunu fırsat bilip onları 
tamamen çıkarır oldu. Flamenko yaparken kastanyet çalan Sevillalılar 
misali dişlerini eline alıp tıngırdatmaya başlıyor, bazense dişleri konuştu-
ruyor, onlara şarkı söyletiyor yahut bir zamanlar koleksiyonunu oluşturan 
objelere dair büyüleyici hikâyeler anlattırıyordu. (s.135-136)

(s.100-101)

TDBD 165 (Mayıs 2018)

Valeria Luiselli 
1983 yılında Meksika’da dünyaya geldi, Diplomat olan babasının görevi 

nedeniyle çocukluğu ABD, Güney Kore, Kosta Rika ve Güney Afrika gibi 
ülkelerde geçti. İlk romanı Kalabalıkta Yüzler’le LA Times’ın Art Seidenbaum 
İlk Roman Ödülü’ne layık görülen Valeria Luiselli National Book Foundati-
on’ın 2014 yılında belirlediği, gelecek vaat eden ‘35’inden Genç 5 Yazar’dan 
biri oldu. Luiselli, ikinci romanı Dişlerimin Hikâyesi’yle Uluslararası Dublin 
Edebiyat Ödülü adayları arasına girdi.

Dişlerimin Hikayesi • Valeria Luiselli

TACİTO’NUN KISMET KURABİYELERİ:

Dil direnir, çünkü yumuşaktır; diş teslim olur, 
çünkü serttir.

Dişler kapandığında dil evine çekilir.

Toplum ahlakı dişten farksızdır, 
ne kadar çürükse toplum o kadar acı çeker. 



102

‘Kurtadam’ın peşinde...
Yeni yayınlarda raflara göz gezdirirken algıda seçicilik olsa gerek; ‘Diş İzleri’ 
dikkatimi çekti. Demek ki ‘Edebiyatta Dişhekimliği’ dizimize bir yenisi eklen-
mişti. Böylece, hiç aklımda yokken bu polisiye eseri okumaya başladım.

Diğerlerinden farklı ve alışılmadık bir şekilde geçiyor bu eserde dişhe-
kimliği. Kurbanlarını ısıran ve bıçaklayarak öldüren bir katil var ve bu 
cinayetlerin failini bulmaya çalışan polis-dedektif işbirliği içinde gelişiyor 
roman. Ceset üzerinde adli inceleme yapılırken adli tıp uzmanıyla beraber 
adli dişhekimi veya dental antropoloğun da tetkik etmesi isteniyor. Kitapta 
‘dental patolog’ olarak çevrildiği anlaşılan dental antropolog Anthonny 
Morrison katil kurtadam hakkında bilgi toparlamaya çalışıyor. Cesetteki 
diş izlerinden, ısırma eğrisinden, ısırma şiddetinden yola çıkarak katilin 
cinsiyetinden kafa şekline, dişlerin protez oluşuna kadar çeşitli yorumlar 
geliştiriyor. Dişhekimliğinin çok bilinmeyen antropoloji alanı seri bir şekilde 
polisiye yazan Ian Rankin’in ilgisini çekmiş olmalı.

DİŞ İZLERİ
Bir Dedektif John Rebus Polisiyesi-3
Ian Rankin
Çev. Cem Demirkan
Alfa Yayıncılık
1. baskı 2019
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Kadın bıçağı kurbanına saplıyor. (...) Nihayet dişlerini çıkarıp karna 
geçiriyor ve birbirlerine değene kadar ısırdıktan sonra her zamanki 

gibi aynı dört kelimeyi fısıldıyor ‘Bu sadece bir oyun’ (s. 5-6)
  * * *
“Anthony Morrison da kim?”
Cevabı Flight verdi. “Bir dişçi.”
Cousins, “Dental patolog” diye düzeltti. “Üstelik işinin ehlidir. Diğer üç 

cinayetin bilgileri onda var. Diş izlerini tetkik etmesi faydalı olur” (s. 43)
  * * *
Ya o diş izleri. Dişçinin adı neydi? Dişçi değil de dental patolog. Morri-

son, evet buydu. (s. 46)
  * * *
Rebus çenesini sıvazladı. “Dişçi randevum var.” (s. 108)
  * * *
Fotoğraflar Jean Cooper’ın karnındaki diş izlerini yakından gösteri-

yordu. Bazı fotoğraflardan çizilen okların ucuna Morrison bazı teknik 
ayrıntılar kaydetmişti.

“Artık ne arayacağımı biliyorum” dedi, “o yüzden bu dişlerin önceki 
saldırılardakilerle aynı dişler olduğunu anlamam zor olmadı. Her ne kadar 
rahatsız edici olsa da bir kalıp tespit ettiğimi de söyleyebilirim.” Masası-
na gidip başka fotoğraflarla döndü. “Bunlar birinci kurbana ait. Dişlerin 
bıraktığı izler o kadar belirgin değil. İkinci ve üçüncü kurbandakiler daha 
belirgin. Ve şimdi...” Duvardaki fotoğrafları işaret etti.

Rebus, “Daha da derinleşmişler” dedi. Morrison ona baktı.
“Çok doğru.”
“Yani gittikçe şiddeti artıyor.”
“Müfettiş Rebus eğer ölü birine yapılan saldırıya sadece şiddet diyor-

sanız, evet şiddeti artıyor. Daha doğrusu gittikçe dengesiz hale geliyor.” 
Rebus ve Flight birbirine baktı. “Diş izlerindeki artan derinliğe ek olarak 
önceki bulgularıma ekleyebileceğim pek bir şey yok. Dişlerin protez olma-
sı...”

Rebus araya girdi. “Ne yani, dişleri takma mı?” Morrison başını salladı. 
“Nasıl anladınız?”

Morrison’un yüzü tekrar güldü. Bildiklerini paylaşmayı seviyordu. “Bunu 
sıradan birine nasıl açıklayabilirim?” Bir süre kendi sorusunun cevabını 
düşündü. “Birinin dişi, mesela sizinki Müfettiş Rebus, bu arada onlara bir 
baktırsanız iyi olur, zaman içinde pürüzlü hale gelir. Kesici uçlar aşınır 

Diş İzleri • Ian Rankin
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ve yontulur. Takma dişlerin kenarlarıysa daha pürüzsüz ve yuvarlak olur. 
Özellikle ön dişlerde pürüz ve çaklaklar daha azdır.”

Ağzı kapalı olan Rebus dilini dişlerinin üzerinde gezdirdi. Haklıy-
dı çünkü dişleri testereden farksızdı. En az on yıldır hiç diş doktoruna 
gitmemiş ve hiç de ihtiyaç hissetmemişti. Oysa Morrison onlar hakkında 
yorum yapmıştı. Gerçekten de dişlerinin durumu o kadar kötü müydü?

Morrison, “İşte bu ve diğer nedenlerle” diye devam etti, “katilin dişleri-
nin takma olduğunu söyleyebilirim. Ama dişlerinin çok tuhaf olduğunu da 
söylemem lazım.”

“Ah?” Rebus konuşurken dişlerini Morrison’a göstermemeye gayret etti.
“Daha önce Müfettiş Flight’a izah ettim” diyen Morrison, Flight’ın 

onaylamasına zaman vermek için durdu. “Üst dişlerin ısırma eğrisi alttaki-
lerden daha büyük. Ölçümlerime göre bu dişlere sahip birinin epey tuhaf 
bir suratı olduğunu söyleyebilirim. Bazı çizimler yapmıştım ama sonra 
onları biraz daha düzelttim. Şimdi gelmeniz çok iyi oldu.” Bir dolaba gidip 
açtı. Flight omuz silkerken Rebus ona bakıyordu. Tekrar onlara dönen 
Morrison’un elinde ters dönmüş kahverengi bir kese kağıdıyla kapatılmış 
büyük bir nesne vardı.

“Sıkı durun” diyip kese kağıdını kaldırdı. “İşte size Kurtadam’ın kafası!” 
(s. 109-110-111)

  * * *
Morrison “Kurtadam” diye tekrarladı. Elinde, Rebus’un tahmin ettiği 

kadarıyla, soluk pembe plastikten dökülmüş bir insan kafası vardı. Mor-
rison, “Dilerseniz yukarı kalkık burnunu görmezden gelebilirsiniz” dedi. 
“Çeneyi de hesaba katarak yaptığım bir tahminden ibaret. Ama çenenin 
doğru olduğuna inanıyorum.”

Çene gerçekten de acayipti. Üst dişler ağızdan dışarı fırlamıştı, du-
daklar üzerindeydi ve burnun altındaki deri esnemiş ve çıkıntı yapmıştı. 
Rebus’a Neandertal’leri hatırlatan alt çeneyse hiç yok gibiydi. Çenesi dar 
ve sivriydi, burunla aynı hizada olan elmacık kemikleri aşağı inerken dışa 
doğru açılıyordu. Rebus’un gerçek dünyada hiç görmediği türden sıra dışı 
bir surattı. Ama, bu da zaten gerçek dünyaya ait sayılmazdı, değil mi? Bu 
ortalamalara ve tahminlere bağlı bir yapımdan ibaretti. (s. 111-112)

  * * *
Rebus döküme tekrar baktı. “tarih öncesine benziyor.”
Morrison merakla “Ah!” dedi. “Çıkık üst çenesi yüzünden başta ben de 

öyle düşünmüştüm.”
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Rebus, “Onun üst çene olduğunu nereden biliyorsunuz?” diye sordu. 
“Tam tersi olamaz mı?”

“Hayır, doğru olduğundan eminim. Üçüncü kurban haricinde ısırıklar 
epey istikrarlı.”

“Ah!”
“Evet, üçüncü kurbanda bir farklılık var. Daha küçük olan alt çene sırası 

üst çene sırasından daha yaygın görünüyor. Bu dökümde de gördüğünüz 
üzere kurbanı o şekilde ısırabilmek için epey bir uğraşması gerekir.” (s. 
112-113)

  * * *
“Sadece diş izlerini ele aldığımızda bunun bir erkek kadar bir kadına ait 

olması da mümkün. Geniş üst sıra dişler ebadı yüzünden erkeğe aitmiş 
gibi görünse de alt sıra dişler de kadına aitmiş gibi görünüyor. Kadın 
çenesine sahip bir erkek ya da erkeğin kaslı üst çenesine sahip bir kadın.” 
(s. 113)

  * * *
Kopardığı alt ve üst çeneye bakıyordu. Bazen bazı şeyler göründüğü gibi 

olmazdı. Glasgow bitpazarındaki punk daha sonra kız çıkmıştı. Bitpa-
zarında da takma dişler satılıyordu ve dilediğiniz ebatta bulabilirdiniz. 
Tanrım, bunu çok daha önce anlaması gerekirdi. (s.168)

  * * *
“Peki oradan takma diş alınabilir mi?”
Flight biraz düşündükten sonra, “Evet” dedi. “Mutlaka vardır.”
“Demek sandığımızdan daha kurnazmış.”
“Diş izlerinin gerçek olmadığını mı iddia ediyorsun?”
“Sadece Kurtadam’ın dişleri olmadığını söylüyorum. Alt sıra üst sıradan 

daha küçük. Doktor Morrison’ın da bize gösterdiği gibi çok tuhaf bir çene 
yapın olması gerekir.” (s. 170)

  * * *
“Dişleri ebatlarına dikkat etmeden satın alan kişiyi mi soracağız?” 

Rebus kahkahayı patlattı. Gülünçtü. Saçmalıktı. Ama işe yarayacağından 
ve satıcının hatırlayıp onlara bir eşkal vereceğinden emindi. Müşterilerin 
çoğunun ebada dikkat edeceği muhakkaktı. Şu ana kadar bulabildikleri tek 
işe yarar ipucu buydu. Belki de bu ihtiyaç duydukları tek şeydi. (s. 171)

TDBD 172 (Temmuz 2019)
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Ian Rankin
1960’ta İskoçya’nın Cardenden kasabasında doğan Rankin 

Edinburgh Üniversitesi’nden mezun oldu. İlk Rebus romanı Düğümler ve 
Haçlar 1987’de yayımlandı. Rebus romanları o günden bu yana yirmiden 
fazla dile çevrildi. Black and Blue (Siyah ve Mavi), The Hanging Garden 
(Asma Bahçesi), Dead Souls (Ölü Ruhlar) ve Mortal Causes (Öldürmek 
Ülküsü) ITV tarafından televizyona uyarlandı. 2002’de edebiyata yaptığı 
hizmetler nedeniyle bir OBE ödülü kazandı. Eşi ve iki oğluyla birlikte Edin-
burgh’da yaşıyor.
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Tecrübesiz dişhekiminin çilesi

Bernard Shaw’ın ilk dönem tiyatro oyunlarından ‘Hiç Belli Olmaz’, öykünün 
ekseninde bir dişhekiminin olması nedeniyle buraya sığdıramayacağımız 
kadar çok alıntı içeriyor. Oyun hakkında bir fikir veren ve bundan 123 yıl 
önce de yeni mezun bir dişhekiminin kendini kabul ettirme ve hastalarla 
parasal ilişkilerini düzenleme sorunlarının benzer olduğunu hissettiren 
pasajları aktarıyoruz. 1956’da yapılan çeviride bugünkü yazım kurallarına 
uymayan noktalar olsa da orijinal çevirideki şekliyle yayımlamayı uygun 
bulduk.

HİÇ BELLİ OLMAZ
George Bernard Shaw
Çev: Orhan Tahsin Günden
Maarif Vekaleti Modern Tiyatro Eserleri Serisi, 1956

BİRİNCİ PERDE
1896 senesinin güzel bir sabahı. Vak’a bir dişçi kabinesinde geçer. Ka-
bine, Devon eyaletinin Torbay sahillerindeki bir sayfiyede, denize nazır 
bir sed üzerinde bulunan döşeli bir apartıman dairesinin en güzel otur-
ma odasıdır. Dişçi sandalyası ön tarafta, odanın ortasıyla iki köşesinden 
birinin arasındadır. Sandalyanın yanında, -o tarihlerde dişçi kabinelerinde 
çok rastlanan- tüplü, pompalı bir narkoz cihazı vardır. Şöminenin üstünde 
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çerçevelenmiş bir dişçi diploması asılıdır; karşısında bir koltuk, sağ köşede 
de, üzerinde bir mengene, bir havan ve bazı aletler bulunan bir sıra ile bir 
iskemle vardır. 

Odada gördüğümüz iki şahıstan biri, giyimi zevkinin inceliğini ve 
içinden gelen neşesini aksettiren, henüz onsekiz yaşlarında, çok güzel, çıtı 
pıtı bir genç kızdır. Bu sevimli mahlûkun, içinde bulunduğu oda ile de, 
İngiltere’nin kendisi ile de yakın bir alâkası olmadığı, teninin daha sıcak 
bir güneşin tesiriyle iyice esmerleşmiş olmasından anlaşılmaktadır. 

Başarılı bir operatörün memnunluğu ile genç kızı seyretmekte olan 
dişçi, otuz yaşlarında bir gençtir. Onda pek çalışmayı seven bir insan hali 
yoktur. Hasta peşinde koşan, yeni kabine açmış herhangi bir dişçi gibi, 
meslek icabı takınmış olduğu tavrın altında, eğlenceli maceralar peşin-
de koşmayı seven, henüz başı bağlanmamış bir Beyzadenin kalenderliği 
sezilmektedir. Tavır ve hareketlerine bakarak, dişçinin ciddiyetten nasibi 
olmadığına hükmedemezsek de, daima açık duran burun deliklerinden, 
onunkinin, daha ziyade, şakacılığı bir türlü bırakmıyan bir gencin ciddiyeti 
olduğunu anlarız. Dişçinin kolay kolay her şeye inanmıyan bir insan oldu-
ğunu sezdiren irice, parlak, zeki ve biraz cüretkar bakışlı gözleri vardır. 

GENÇ KIZ: (elindeki bardağı dişçiye uzatarak) Teşekkür ederim. (Teni 
donuk esmere çalmasına rağmen şivesinde zerre kadar yabancılık yoktur).

DİŞÇİ: (bardağı alet dolabının üstüne koyduktan sonra) Tuhaf değil mi, 
ilk çektiğim diş sizinki olacakmış.

GENÇ KIZ: (korku ile karışık bir hayretle) İlk çektiğiniz diş ha! Dişçi-
liğe benimle mi başladınız yoksa?

DİŞÇİ: Her dişçi hastanın biriyle başlayacak elbet.
GENÇ KIZ: Evet ama paralısıyla değil, dispanserdekilerden biriyle.
DİŞÇİ: (gülerek) Dispanserdekiler sayılmaz, tabii. Kabinemde çektiğim 

ilk diş sizinkiydi, demek istedim. Neden narkoz istemediniz sanki?
GENÇ KIZ: Narkoz için ayrıca beş Şilin alırım demiştiniz de ondan.
DİŞÇİ: (bu cevaptan bayağı utanç duyduğunu belli edercesine) Böyle 

demeyin. Beş Şilin için canınızı acıtmış gibi oluyorum.
GENÇ KIZ: (taşı gediğine koymağı seven bir insan edasıyla, lâkin hiç 

heyecanlanmadan) Acıttınız ya. (ayağa kalkarak) Hem niçin acıtmayacak-
mışsınız? Can acıtmak sizin sanatınız. (Bu söz dişçinin hoşuna gitmiştir. 
O hem kıs kıs güler, hem de aletlerini temizleyip bir bir yerlerine yerleşti-
rir). (s. 3-7)

* * *
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GENÇ KIZ: (hiç oralı olmıyarak) Aileniz var mı sizin?
DİŞÇİ: Evli değilim.
GENÇ KIZ: Bekar olduğunuz halinizden anlaşılıyor zaten. Kız kardeşi-

niz, anneniz filan var mı, demek istedim.
DİŞÇİ: Var ama hiçbiri burada değil.
GENÇ KIZ: Hıım... Bir buçuk ay içinde benimkinden başka çekecek 

diş bulamadığınıza göre hastadan yana şansınız pek açık olmasa gerek...
DİŞÇİ: Şimdilik öyle. (Her şeyi yerli yerine koyduktan sonra dolabın 

kapağını kapar).
GENÇ KIZ: Açılır inşallah diyelim de açılsın. (Böyle diyerek cebinden 

para çantasını çıkarır). Borcum beş Şilindi, öyle değil mi?
DİŞÇİ: Evet, beş Şilin.
GENÇ KIZ: (çantasından beş Şilinlik bir gümüş para çıkararak). Vizite 

başına beş Şilin mi alıyorsunuz?
DİŞÇİ: Evet.
GENÇ KIZ: Sebep?
DİŞÇİ: Sebebi, bir defa bu yolu tutmuş olmam. Bizim gibilerine beş 

Şilinlik dişçi derler, sizin anlıyacağınız.
GENÇ KIZ: Buluş fena değil. Buyurun efendim. (Parayı tutmakta olan 

elini yukarıya kaldırarak) bakın, sizin siftahlık nasıl da pırıl pırıl parlıyor. 
Ben olsam, herkesin dişini oyduğum burgu ile onu bir güzel deler, sonra da 
saat kösteğime takardım. (s. 8-9)

* * *
VALENTAYN: Bize ne ondan? Biz işimize bakalım (öteki hastalarıyla 

konuştuğu gibi konuşmağa devam ederek) Açın ağzınızı lütfen. (Kremp-
ton ağzını açar. Valentayn aynasıyla onun dişlerini muayeneye başlar) 
Hııım! Bir tanesini haklamışsınız maalesef. Yazık değil mi bu inci gibi diş-
lere? Fındık kıracak diş mi bunlar azizim? (aynayı Krempton’un ağzından 
çıkardıktan sonra onunla biraz çene çalmak için karşısına geçer). 

KREMPTON: Fındığı ben oldum olası dişimle kırarım. Diş dediğimiz 
nesnenin hikmeti vücudu da bu değil midir, zaten? (itiraz kabul etmez 
bir hükmü tekrarlıyormuş gibi) Dişleri korumanın yolu, bol bol fındık ve 
kemik kırdıktan sonra onları her gün çamaşır sabunu ile –evet, sizin bildi-
ğiniz sarı sabun yok mu, onunla- güzelce temizlemektir.

VALENTAYN: Temizlemesine temizlemek iyi ama sabunda neden ısrar 
ediyorsunuz o kadar?

KREMPTON: Kendimi bildim bileli bana dişlerimi sabunla temiz-
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letmişlerdir de ondan... ve o gün bugün diş ağrısı denilen şey semtime 
uğramamıştır benim.

VALENTAYN: Sabun size tiksinti vermiyor mu hiç?
KREMPTON: Ona bakarsanız, faydasını gördüğüm şeylerin çoğu bana 

tiksinti vermiştir ama hayat böyle şeylere eyvallah demesini öğretiyor in-
sana. Sabuna çoktan alışgınım ben: iyisinin tadından bayağı hoşlanıyorum 
bile. (s. 48-49)

* * *
VALENTAYN: (tatlılıkla) Seciye mühim mesele tabii. (yeniden has-

tasıyla meşgul olmağa başlayarak) Biraz daha açın efendim. Ha şöyle. 
Kuzum, çiğnerken neden o kadar sıkıyorsunuz dişlerinizi? Fındığı kırayım 
derken parça parça etmişsiniz bir tanesini... Şimdi çekip çıkarmak lazım 
onu: kurtarılacak hali kalmamış maalesef (sondayı ağzından çıkardıktan 
sonra Krempton’la konuşmak için sandalyaya yaklaşır) Korkmayın: Nar-
koz vereceğim; bir şey duymayacaksınız.

KREMPTON: Ben narkoz markoz istemem. Siz işinize bakın. Sırasın-
da ağrıya sızıya tahammül etmesini bilir adamlarız biz.

VALENTAYN: Siz, mutlaka canınızı yakmamı istedikten sonra mesele 
yoktur benim için. İsteğinizi yerine getireceğim, hem de irade gücünüze 
sağlayacağım fayda için sizden ayrıca beş para almadan... (s.50)

* * *
KREMPTON: (Valentayn kaşlarını oynatıp omuzlarını silktikten 

sonra elindeki kerpeteni bardaktaki kaynar suyun içine atar). Isıtmadan da 
kullanabilirsiniz onu: Ben, çeliğin sıcağına soğuğuna bakan adamlardan 
değilim. (Valentayn, sandalyanın yanındaki narkoz cihazını denemek için 
eğilir) Bu alâmet de ne burada?

VALENTAYN: Hiiç... Dişinizi çekerken kuvvet almak için ayağımı da-
yayacağım ona. (kendini tutmasına rağmen telaşa düşmüş olduğu, Kremp-
ton’un halinden bellidir. Başucuna dikilen dişçi, içinde kerpeten bulunan 
bardağı yanına çekerken bir yandan da muhatabının asabını bozacak bir 
kayıtsızlıkla boyuna söylenmektedir) Demek ki evlenmeği tavsiye etmi-
yorsunuz bana? (böyle derken ayağını Krempton’un uturduğu sandalyayı 
kaldırıp indiren manivelanın üzerine koyar).

KREMPTON: (sinirli sinirli) Bana karımı hatırlatıp duracağınıza çekin 
şu dişi de kurtulun yahu! Haydi, ben hazırım. (olanca metanetini toplamış 
olduğu halde sandalyanın kollarına yapışır). 

VALENTAYN: Size gık dedirtmeden dişinizi çekip çıkarırsam ne 
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verirsiniz bana?
KREMPTON: Altı haftalık kiranızı bağışlarım. Fakat hile karışmamak 

şartıyla işe...
VALENTAYN: (bahsi kazanacağına emindir. O gayretle manivelaya 

basmasıyla dişçi sandalyasının yükselmesi bir olur). Kabul. Hazır mısınız 
efendim?

Krempton bu ani yükselmenin verdiği heyecanla ilkin ellerini havaya 
kaldırır. Sonra kollarını kavuşturup, dimdik bir vaziyette, ve kemali tevek-
külle, dişçinin faaliyete geçmesini bekler. Valentayn ansızın sandalyanın 
arkalığını geriye düşürür.

KREMPTON: (arkalıkla beraber geriye doğru kayarken iki eliyle san-
dalyanın kenarlarına yapışıp) Aman... Muvazenemi kaybediyorum.

VALENTAYN: Siz (bir eliyle Krempton’un ağzını açık tutmağa çalı-
şırken, öteki eliyle de çarçabuk narkoz aletinin marpucunu yakalıyarak) 
Muvazeneyi kaybetmenin ne olduğunu asıl şimdi anlıyacaksınız siz.

Marpucu Krempton’un ağzına dayarken, göğsüne iyice abanmak suretiy-
le, tekrar doğrulmasına mani olur. Krempton bir taraftan tuhaf tuhaf sesler 
çıkarırken diğer taraftan da karşısında sandığı dişçinin yakasına sarılmağa 
çalışır. Kolları bir müddet boşlukta sallanıp durduktan sonra mecalsiz 
kalarak iki yanına düşer. Krempton artık kendini kaybetmiştir. Dişçi, 
adamcağızın yüzündeki marpucu alıp bir kenara koyduktan sonra azimle 
bardağın içinde duran kerpetene sarılır; ve... 

BİRİNCİ PERDENİN SONU (s. 53-55)

TDBD 174 (Kasım 2019)

Bernard Shaw
1856’da Dublin’de doğan Shaw eleştiri, roman gibi edebiyatın birçok 

disiplininde eserler verse de oyun yazarı olarak ünlenmiştir. 1925’te Nobel 
Edebiyat Ödülü’nü kazanan Shaw eşitlikçi görüşleriyle ezilenlerin ve kadın 
haklarının yanında yer almıştır. 

Shaw’un oyun yazarlığında ilk ciddi başarısı Şeytan’ın Müridi (1897) 
yapımından geldi. 94 yıllık uzun ve verimli hayatı boyunca, 63 oyun yazan 
Shaw genellikle komedileriyle bilinir. Sahneyi ahlaki, politik ve ekonomik 
konuların tartışılacağı bir yer haline getirerek çığır açan Shaw 1950’deki 
ölümüne dek yazmayı sürdürdü.

Hiç Belli Olmaz • Bernard Shaw
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Diş ağrısı zevki

Yeraltından Notlar, bir insanın hayat karşısında tutunamamasının, ruhsal 
olarak yaralanmasının, varoluşunu dünyaya haykırmak isterken giderek 
kabuğuna çekilmesini, düşünceleri karşısında hissettiği çaresizliği anlatır. 
İnsanın yaşamdaki tavrını diş ağrısıyla yorumlayan bu paragrafı bence 
hepimizin uzun uzun düşünmesinde yarar var. Böyle bir kitap önerisinin 
kendini ve çevresindeki herkesi yaşamın farklı yorumlamalarına karşı dü-
şünmeye zorlayan sevgili dostum Rıfat Yüzbaşıoğlu’ndan geldiği çok açık...

YERALTINDAN NOTLAR
F. M. Dostoyevski
Çev: Ergin Altay
Can Yayınları, 2019

Kahkahalar atarak bağıracaksınızdır: “Ha-ha-ha! Artık diş ağrısından 
da zevk duyarsınız siz!”

O zaman şöyle sorarım size: “Ne sanmıştınız? Elbette, diş ağrısında da 
zevk vardır.”

Tam bir ay dişim ağrıdı, bu yüzden biliyorum. Kuşkusuz, o durumda 
sessizce öfkelenmez insan, inler. Ama o iniltiler içten değildir, sinsicedir. 
Ne var ki, asıl önemli olan da budur zaten. Acı çekenin duyduğu haz 
vardır bu iniltilerde. O hazzı duymayacak olsa, inlemez. İyi bir örnektir bu 
baylar ve biraz açacağım bu örneği. Bu iniltilerden önce, bilinciniz için acı-
nızın amaçsız bir aşağılanması; elbette doğanın, hiç umurunuzda olmayan, 
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ama ortada olmamasına karşın, gene de acı çekmenize neden olan yasası 
vardır. 

Öyle bir düşmanınızın olmadığını, ama gene de acınızın olduğunu; 
Wagenheim’lerin1 bütün çabalarına karşın, tam anlamıyla dişlerinizin esiri 
olduğunuzu; biri istese diş ağrılarınızın geçeceğini, ama istemediği için 
dişlerinizin aralıksız bir ay ağrıyacağını; ve nihayet, buna ne kadar itiraz 
ederseniz edin, sırf kendinizi avutabilmek amacıyla kendi kendinizi kır-
baçlamaktan veya duvarınızı daha çok acı çekerek yumruklamaktan başka 
bir şey yapamayacağınızı, yapabileceğiniz başka bir şeyin kalmadığını 
düşünürsünüz. İşte efendim, bu kanlı aşağılanmalardan, kimden geldiğini 
bilmediğiniz bu alaylardan sonradır ki, duyduğunuz zevk bazen en yüksek 
düzeye çıkar. 

Sizden rica ediyorum baylar, ondokuzuncu yüzyıl aydınlarından birinin 
diş ağrısı çekmeye başlamasının iki veya üçüncü günü inlemesini din-
leyin. İlk günkü gibi inlememektedir artık. Yani yalnızca dişi ağrıdığı 
için inleyen kaba bir köylünün inlemesine benzemez inlemesi; ülkedeki 
gelişmişlikten, Avrupa’daki uygarlıktan etkilenmiş, duygulanmış, günü-
müzde dedikleri gibi “topraktan ve halkın özünden” kopmuş biri gibi inler. 
İnlemeleri pek bir iğrençleşir, sonunda pis bir hırçınlığa dönüşür, günlerce 
sürer.

İnlemesinin ona bir yararı olmayacağını bilmektedir; kendini de, 
başkalarını da boşuna hırpaladığını, rahatsız ettiğini herkesten iyi bilir; 
hatta, çevresindeki insanların, bütün ailesinin onun inlemesinden bıktığını, 
tiksindiğini, ona hiç mi hiç inanmadıklarını, amacının numara, şımarıklık 
yapmak olduğunun farkında olduklarını da bilir.Ona zevkin en büyüğünü 
de bütün bunları bilmek, düştüğü bu yüz kızartıcı durum verir. “Gördünüz 
mü, nasıl huzursuz ediyorum sizi, öfkelendiriyorum, evde kimseyi uyut-
muyorum... Evet, uyumayın, dişimin ağrıdığını her an hissedin. Şimdiye 
kadar görünmek istediğim gibi bir kahraman değilim artık ben sizin için, 
düpedüz iğrenç, şirret biriyim. Öyle olsun varsın! Nasıl bir insan olduğu-
mu öğrendiğinize sevindim.” (s. 22-23)

1 Diş doktoru Wagenheim’lerden söz ediliyor. Petersburg’un 1860’lı yılların orta-
larındaki adres rehberine göre kentte soyadı Wagenheim olan sekiz diş doktoru 
vardı.

TDBD 175 (Ocak 2020)
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Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
1821’de Moskova’da doğdu. İlk eseri, 1846 yılında yayımlanan “İnsan-

cıklar” adlı novellaydı. Rusya’da o dönemde yaşanan Çarlık rejimine karşı 
mücadele eden bir gruba katıldı, tutuklandı ve idamın kıyısından döndü. 
Sibirya sürgününden döndükten sonra Yeraltından Notlar’dan (1864) 
başlayarak Suç ve Ceza (1866), Kumarbaz (1866), Budala (1868), Ecinniler 
(1872) ve Karamazov Kardeşler (1879) gibi dünyaca bilinen başyapıtlar 
üretti. Kendisinden sonra her disiplinden sanatçı ve fikir insanlarını etkile-
yen Dostoyevski 1881’de öldü.
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Bulmacadan çıkan protez 

Nobel Edebiyat Ödüllü Martin Du Gard’dan Fransız burjuvasinin ondoku-
zuncu yüzyıl sonları ve yirminci yüzyıl başlarındaki siyasi durumunu ve 
savaşın yıkıcılığını bir ailenin yaşamı üzerinden anlatan bu kitap gerçekten 
muhteşem. Savaş karşıtı olmanın, milliyetçi çığlıklara karşı barışı savun-
manın zorluğunu bu kadar gerçekçi anlatımı tek kelimeyle harika. Tabii ki 
bu harikalık gerçeklerin acılığını çok daha iyi hissettiriyor. Herkese tavsiye 
edeceğim bu eşsiz romanda ilginç bir dişhekimliği uygulaması da yer almış. 

Thibaultlar 
Roger Martin du Gard
Çev: Adnan Cemgil
Yapı Kredi Yayınları

Kısa bir zamandır takma dişleri yüzünden güçlükle konuşabiliyor-
du. Güney’deki bir Dişçilik Enstitüsü’nün düzenlediği bir bilmece 

yarışmasını kazanmıştı. Bu kurum, mektupla diş bakımı yaptığı gibi, 
uzaktan takma diş yapımını müşterilerinin gönderdikleri kalıplara göre 
sağlamaktaydı. Aslında M. Chasle, yemekte ya da konuşmak gerektiği 
zaman çıkartmak koşuluyla memnundu takma dişinden. Hem sonra, bir 
dil hareketiyle, dişi ağzından çıkartıp esniyor gibi yaparak mendilinin içine 
atmakta da epey ustalaşmıştı. (s.546)

  * * * 
Patronun sözlerini, denizde boğulan bir adamın kulaklarının duyduğu 

Thibaultlar • Roger Martin Du Gard
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kadar, belirsiz sesler halinde işitebiliyordu. Kendisini toparlamak için çaba 
gösterdi. Ceketini yeleğini tekrar yokladı, parmaklarını umutsuzca panto-
lonunun paçasındaki kıvrımların içinde gezdirdi. Sonra birden sevinçten 
bağırmamak için kendisini tuttu. Takma diş anahtar demetinin içindeydi! 
(s.?)

  * * *
Patronunun sözlerini onaylamaya ve susmaya o denli azimliydi kitakma 

dişini ağzına yerleştirmeye karar verdi. Elini cebine soktu ama takma diş 
yoktu orada, kıpkırmızı kesildi.

M. Thibault sesini yükseltmeden şunu ekledi sözlerine: “Emeğinizle 
biritirdiğiniz parayı kilisenin kontrolü dışındaki, her bakımdan kuşkulu 
bir kuruma yatırmakla bir şantaja gönüllü olarak kurban gittiğinizi siz 
de kabul edersiniz herhalde? Oysa annenizi rahiplerin yönettiği bir yere 
yatırıp, hatırı sayılır birinin desteğiyle parasız olarak baktırabilirdiniz. Eğer 
umduğunuz gibi vasiyetnamemde size de bir şeyler bırakmış olsam, ölü-
mümden sonra bazı açıkgözlerin tuzağına düşerek parayı son meteliğine 
kadar kaptıracağınız ortada değil mi?”

M. Chasle dinlemiyordu artık. Mendilini cebinden çıkardığını hatırladı. 
Takma diş halının üstüne düşmüş olmalıydı. “Ya -kendisine özel, belki de 
kötü kokular salan bu alet- başkasının eline geçtiyse?” diye düşündü, boy-
nunu uzatıp gözlerini açtı, odadaki mobilyaların hepsinin altını dikkatle 
gözden geçirdi, sonra birden ürkmüş bir tavuk gibi yerinden sıçradı.

M. Thibault adamı gördü, bu kez bir acıma duydu içinde, “Ona bıraka-
cağım parayı artırsam mı?” diye düşündü. (s.?)

TDBD 175 (Ocak 2020)

Roger Martin Du Gard
1881’de Paris’te doğdu. İlk büyük başarısını Dreyfus Olayı’na yer verdiği 
“Jean Barois” adlı yapıtıyla kazandı. İki Dünya Savaşı arasında (1922-1940) 
Fransız burjuvazisinin on dokuzuncu yüzyıl sonlarından Birinci Dünya 
Savaşı’na kadar olan dönemde karşı karşıya kaldığı toplumsal ve ahlaki 
sorunları ele alan “Thibault’lar”ı yazdı. 1941’de, başyapıtı olacağını um-
duğu “Albay Maumort’un Günlüğü” adlı bir romana başladı ama 1958’de 
tamamlayamadan öldü.
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117

Güzellik bu mu? 

Doğulu olsak da doğu kültürü Ortadoğu’dan ileriye gittikçe bizlere alışkın 
olduğumuzdan çok farklı bir yaşam tarzı ortaya çıkarıyor. Uzakdoğu’nun 
dinsel yapısı, geleneksel yaşam tarzı, alışılagelmişin çok dışında bir algı 
oluşturuyor. Bu nedenle bu romanları okurken ister istemez o mistik ruh 
beni çok farklı bir duygu yapısına ulaştırıyor.

Altın Köşk Tapınağındaki kekeme olduğu için hayatı boyunca yalnızlık 
çeken ve babasının vefatından sonra teslim edildiği tapınağın başkeşişinin 
gözüne girmeye çalışan Mizoguci’nin yaşama ve insana ilişkin yorumların-
da, çürüyen bir dişe yaklaşımı ilginizi çekebilir.

ALTIN KÖŞK TAPINAĞI 
Yukio Mişima
Çev: Ali Volkan Erdemir
Can Yayınları
1. baskı 2017

Güzellik denilen şey böyledir işte, nasıl ifade edebilirim… Sözgelimi, 
güzellik çürük dişe benzer. Dilin sürekli oraya gider, diline takılır 

durur, ağırır, illa ki varlığını hissettirir. Nihayet ağrıya dayanamaz hale 
gelince dişhekimine gider çektirirsin. Kana bulanmış, küçük, kahverengi, 
kirli dişi avucunun içine alıp bakar ve şunları demez misin acaba? ‘Bu 
muymuş? Böyle bir şey miymiş? Bana acı veren, bana durmadan kendi 
varlığını dayatan, böylece içimde inatçı bir şekilde kök salan şey, artık ölü 

Altın Köşk Tapınağı • Yukio Mişima
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bir maddeden başka bir şey değilsin. Ancak ölü şey ile o şey gerçekten 
aynı mı? Bu normalde benim dış görünüşüme ait bir şey ise neden, ne tür 
öngörüyle benim içime ekleniyor ve içimdeki acının kaynağı oluveriyor? 
Bu şeyin varlık kökeni nedir? Bu köken benim içimde mi yer alıyordu? Ya 
da o, kendisinin içinde miydi? Yine de bu benden çekilip alınan ve şimdi 
avucumda bulunan şey, bu kesinlikle artık farklı bir şey. Kesinlikle artık o 
değil.’ (s. 153)

TDBD 175 (Ocak 2020)

Yukio Mişima (1925-1970)
Mişima’nın çocukluğunun ilk dönemi onu yakın çevresinden uzak bü-

yüten büyükannesi Natsu’nun gölgesi altında geçmiştir. Ailesinin yanına 
ancak 12 yaşında dönebilmişti. 

Mişima ilk romanı Tōzoku’yu (Hırsızlar) 1948’de yayınlamıştı. Bu eserini 
Kamen no Kokuhaku (Bir Maskenin İtirafları) adlı otobiyografik çalışması 
izlemişti. Roman büyük bir başarı kazanmış ve 24 yaşındaki Mişima’ya 
büyük bir ün kazandırmıştı.

Mişima Japonya’nın modernleşmesi ve geleneksel değerlerini yitirmesine 
karşı sert bir muhalefet tavrı gösterdi ve samuray değerlerini savundu.

Eserleri dünya çapında üne kavuşmuş ve diğer dillere çevrilmiştir. Türkçe-
de de Bereket Denizi, Dalgaların Sesi, Denizi Yitiren Denizci, Altı Çağdaş Nô 
Oyunu gibi birçok eseri yayımlanmıştır.

Dünya Edebiyatında Dişhekimliği
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Tarihin ironileri

Pandemi ortamında, dışarıdan gelen seslere katılmanın güçleştiği du-
rumlarda evde yalın bir sessizlik içinde en iyi terapi, kitap. Bu seferki kitap 
pek huzur vermiyor, soruları peş peşe dolduruyor insanın kafasına. Kitabı 
tavsiye eden Rıfat Yüzbaşıoğlu’ysa, bu durumu göze alıp çevirmek gereki-
yor sayfaları. Evet hani ‘güzel günler göreceğiz çocuklar’ diye hep bir ağız-
dan şarkılar söyleriz; işte bu kitap o günleri görenlerin sorularını içeriyor. 
Varılacak sonuç kullanılan yolları haklı kılar mı? Birey bir milyon kişinin bir 
milyona bölünmüşü olabilir miydi? İktidar paylaşılamayan bir kavram mı? 
Her iktidar kendi gücünü sürdürmek için baskıyı arttırmak zorunda mı? 
Evet ben bu sefer terapiyi “daha iyisi mümkün mü”, “daha iyi nasıl olmalı” 
sorularını düşünerek yaptım. Şimdi bunu tartışılabileceğim biri olsa, çay 
içip kitaplardan konuşsak...

Gün Ortasında Karanlık
Arthur Koestler
Çev: Pınar Kür
İletişim Yayınları, 2014

Birkaç saniye geçmeden koca kilidin içinde bir anahtar döndü, ama 
kapı hemen açılmadı. Açıldığında ise, ayağında terlikler olan, ufak 

tefek ve yaşlı gardiyan kapının ağzında dikilip durdu.
“Neden kalkmadın?” diye sordu.
“Hastayım,” dedi Rubashov.

Gün Ortasında Karanlık • Arthur Koestler
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“Neyin var? Yarından önce doktora çıkamazsın.”
“Dişim ağrıyor,” dedi Rubashov.
“Demek dişin ağrıyor?” Gardiyan ayaklarını sürüyerek çekildi, kapıyı 

çarparak kapattı. (s. 19)
* * *
“Yanlışın var. Sana kahvaltı yazılmamış, çünkü hasta olduğunu bildir-

mişsin.”
“Dişi ağrıyormuş,” dedi yaşlı gardiyan. Kapıya dayanmıştı, ayaklarında 

hâlâ terlik vardı, üniforması buruşuktu. Ve üstünde yer yer yağ lekeleri 
vardı.

“Nasıl isterseniz,” dedi Rubashov. Rejimin son başarısının hastaları 
zorunlu oruca tabi tutarak tedavi etmek mi olduğu sorusu dilinin ucuna 
kadar geldi ama kendini tuttu. (s. 25)

* * *
Kimsenin kendisini görmediğinden oldukça emindi. İçinde dişhekimli-

ğiyle ilgili aletlerin en son modellerinden örnekler bulunan valizi vestiyer-
deydi. (s. 30)

* * *
Kısa bir sessizlikten sonra Rubashov Parti üyelerinin isimlerini sıralama-

sını istedi. Topu topu otuz kadar isim vardı. Birkaç soru sordu, Danimarka 
firmasının dişçilik aletleri sipariş defterine birkaç adres yazdı. Telefon reh-
berine bakarak yöredeki tüm dişhekimlerini içeren uzun bir liste yazmıştı 
bu deftere, kimi yerlerde arada boş satırlar bırakmış olduğundan, bu saygın 
kişiler listesine kendisine gerekli başka adresler ekleyebiliyordu. (s. 38)

* * *
Üst çenesinde hafif bir sızı hissetti, çürüyen köpek dişi olmalıydı. Bir 

süre sonra Richard’ın sesini duydu:
“Şimdi ben ne olacağım peki?”
Rubashov ağrıyan dişine dilinin ucuyla dokundu. Son sözünü söyleme-

den önce parmağı ile de dokunmak istiyordu ama, kendini tuttu. (s. 48)
* * *
Müzenin dış merdivenlerinden kaldırıma inerken durakaldı. Dişinin 

ağrısı artmıştı; dışarısı da soğuktu... Solmuş gri yün atkısını boynuna daha 
bir sıkıca sardı. (s. 49)

* * *
Trenin kalkmasına bir saat vardı. Büfede kötü bir kahve içti; dişinin ağ-

rısı arttıkça arttı, dayanılmaz bir hal aldı. (...) şu Richard olayını sonuçlan-
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dırmak gerekiyordu, dişi ağrıyordu. Bir hafta sonra tutuklandı. (s. 51)
* * *
Hekim sırtı kapıya dönük olarak oturmuş gazetesini okuyor, yağlı 

ekmek çiğniyordu. Gazete bir sürü tıbbi araç gerecin, penselerin, şırınga-
ların üstüne yayılmıştı. Gardiyan kapıyı kapatınca, doktor bey de ağır ağır 
onlardan yana döndü. Dazlak kafalıydı, kafatası şaşılacak kadar küçük ve 
beyaz tüylerle kaplıydı: Rubashov bir devekuşunu andırdığını düşündü.

Yaşlı adam, “Dişi ağrıyormuş, öyle diyor,” dedi.
Doktor gözlerini Rubashov’un ötesindebir yerlere dikerek, “Diş ağrısı, 

ha?” dedi. “Aç bakalım ağzını. Çabuk ol.”
Rubashov gözlük camlarının gerisinden kötü kötü baktı ona.
“Şunu belirtmek isterim ki,” dedi alçak sesle, “ben siyasi mahkumum ve 

ona göre davranmanız gerektiğini hatırlatırım.”
Doktor başını gardiyandan yana çevirdi:
“Kimin nesi bu yaaaa?”
Gardiyan Rubashov’un adını söyledi. Yuvarlak devekuşu gözleri bir an 

Rubashov’un yüzüne bakakaldı. Sonra doktor dedi ki: 
“Yanağınız şişmiş. Ağzınızı açar mısınız?”
O sırada Rubashov’un diş ağrısı dinmişti. Ağzını açtı.
“Üst çenenizin sol tarafında diş kalmamış,” dedi doktor, paramağıyla 

Rubashov’un ağzının içini yoklayarak. Birden Rubashov sarardı, duvara 
yaslanmak zorunda kaldı.

“Tamaaam, burada,” dedi doktor. “Sağ köpek dişinin üstü kırılmış, kökü 
içeride kalmış.”

Rubashov birkaç derin soluk aldı. Ağrı üst çenesinden gözüne, oradan 
da başının arkasına doğru vuruyordu. Her zonklamayı ayrı ayrı, düzenli 
aralıklarla hissedebiliyordu. Doktor oturdu gazetesini açtı. “İsterseniz 
çekeyim,” dedi ve yağlı ekmeğinden ağız dolusu ısırdı. “Tabii burada ağrı 
kesici falan yok. Böyle bir operasyon yarım saat de sürebilir, bir saat de.” (s. 
77-78)

* * *
Üniformalı kişi tabancasını belindeki kayıştan çıkardığında bunun sesini 

duyacaktı herhalde. Demek daha vakti vardı, hala güvendeydi. Yoksa, 
arkasındaki adam bazı dişçiler gibi mi davranacaktı, hastanın üstüne doğru 
eğilirken aletlerini kolunda saklayarak? Rubashov başka şeyler düşünmeye 
çalıştı ama, tüm dikkatini başını arkaya çevirmemek üstüne yoğunlaştır-
mıştı. 

Gün Ortasında Karanlık • Arthur Koestler
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Ne garip, duruşma sırasında Tanrı’nın lütfu olan o sessizlik üstüne 
kapandığından bu yana dişinin ağrısı kesilmişti. Belki tam da o dakikada 
apse patlamıştı. (s. 254)

TDBD 179 (Şubat 2021)

Arthur Koestler
1905’te Macaristan’da doğdu. Babası Leopold Koestler, Kuzey Macaris-

tan’a göçmüş bir Rus Yahudisiydi. Roman, gazete yazıları, sosyal felsefe 
eserleri ve bilim alanında kitaplar yazdı. Sovyetler’de 1930’lardaki tasfiye-
leri anlatan Gün Ortasında Karanlık romanı Stalinizmin kurgusal temsili 
olarak George Orwell’ın 1984 romanıyla birlikte anılır. 13. Kabile adlı araş-
tırmasında ise Aşkenaz Yahudilerinin tarih sahnesinden silinmiş olan Hazar 
Türkleri olduğu savını ortaya atmıştır. Bu sav bilimsel çevrelerde halen 
tartışılmaktadır. 1983’te Londra’da öldü.
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Türkiye’den
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Anılardaki dişhekimleri

Sevgili Aziz Nesin gerek yazın hayatında gerekse Türkiye’nin tarihsel 
sürecinde önemli bir yere sahip olan siyaset ve edebiyat insanı kimliğiyle 
gerçekten güldürürken düşündürtmüştür. Düşünce konusunda etkileyici 
kimliği onun birçok dönemde yazma ifade etme özgürlüklerinin kısıtlan-
masına yol açmıştır. Hatta onu ve onun gibi düşünen insanları yakarak yok 
etmeye bile kalkışılmıştır. Aziz Nesin deyince Sivas Katliamı’nda yitirdikleri-
mize saygımı ifade etmek isterim. Aziz Nesin kendi yaşamını anlattığı Böyle 
Gelmiş Böyle Gitmez adlı eserlerinde kendi yaşamı konusunda da gerçekleri 
dile getirmekten hiç kaçınmamıştır. İki ön dişinin kırılması olayı da onu etki-
leyen anlardan biridir.

YOKUŞUN BAŞI
Böyle Gelmiş Böyle Gitmez - 2
Aziz Nesin 
Adam Yayınları, 10. Baskı, 1998

Kırılan Dişim
Şakalaşmalarımız çok sertti, ayrıcılık denilen şakalardandı. Şakadan kaçın-
mak, yakınmak iyi karşılanmıyordu.

Ders yılı sonuna doğruydu. Kırlarda papatyaların açtığını iyice anım-
sıyorum. Ya bir ders için, ya bir talim için kırlara çıkmıştık. Paydos üstü 
itişip kakışıp şakalaşıyorduk.

Keçiborlulu Avni adında bir arkadaşımız vardı. Hüseyin Avni. O’nun 
Keçiborlu ağzıyla konuşması pek çekici, sevimli gelirdi bana. Gözlerinin 
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rengi başkaydı, biri koyu yeşil, biri de açık maviydi. Avni’yle çok şakala-
şır, çok alay ederdim. O’nun yöresel ağızla kızıp söylenmesi çok hoşuma 
giderdi. Kızar, tekme yumruk atar, kovalardı. Nedenini bilmiyorum, O’na 
Tetbeş lakabını takmıştım. Belki gözlerinin ayrı renginden şeşbeş yerine 
tetbeş diyordum. “Len Tetbeş!...” deyince çok kızardı. 

Avni, gövdeli, iri bir çocuk değildi. Benden boylu ama benden zayıf-
tı. Kuvvetli değildi ama çok çevikti, üstelik karakucak güreşinin bütün 
oyunlarını çok iyi biliyordu. Bu yüzden, kendinden güçlü ve iri çocukları 
güreşte yenebiliyordu.

Avni’yle o gün kırda, papatyalar açmış çayırda şakalaşırken, şakalarıma 
çok kızmış olacak, beni kovalamaya başladı. Yakaladı. Artık güreş zorunlu 
oldu. Alt alta üst üste boğuşuyorduk. Daha doğrusu ben boğuşuyorum 
ama o oyunları bildiğinden güreşiyordu. Zor oyunu bozar, dedikleri gibi 
zora geldikçe oyunlarını bozabiliyordum. Benim onu yenemeyeceğim, yani 
iki omzunu çayıra yapıştıramayacağım belliydi, ama o da beni yenemiyor-
du. Belki biz güreşi bırakabilirdik ama çevremizde toplananların kışkırtıcı 
bağırıp çağırmaları yüzüden birbirimizden çözülemiyorduk. Avni, beni ye-
nememiş olmasına çok kızmış olacak ki başımı koltuğunun altına sıkıştırıp 
iki elini de kenetleyip birden sıkmaya başladı. Koluyla ağzımı tıkadığından 
soluk alamıyordum, boğulacak gibiydim. Soluk alamıyınca O’nu üstümden 
silkeleyip atamıyordum. Sırtımı yere yapıştıramadığına göre bu durumda 
pes etmem gerekiyordu. Ama pes edecek değildim. İkimiz de karşılıklı 
pes ettirme, etmeme direnci içindeydik. Başımı iki koluyla sıkması, beni 
soluksuz bırakması bütün güreş kurallarına aykırıydı. Ama aykırı maykı-
rı, hakem olmadığına göre, bu işi biz kendimiz bitirecektik. Sonuna dek 
direnmeye kararlıydım, bayılsam da pes etmeyecektim. Başımı öyle sıktı ki, 
bir ara alt ve üst dişlerim birbirine sürtüp gıcırdadı, dilimle diş kırıklarını 
duydum, diş minesi toz toz olmuştu. Seyreden arkadaşlar mı karıştı da 
durdurdu güreşi, yoksa kendisi mi bıraktı. Avni başımı sıkan kollarını gev-
şetti ve ayrıldık. Kendime zor geldim, ama bunu belli etmemeye çalıştım. 
Üst ön iki dişimin keskin yüzleri kırılmıştı, tırtık tırtık olmuştu. Ağzımda-
ki diş minesi parçalarını tükürdüm. Ne Avni’ye, ne de başkasına söyledim 
dişimi güreşte kırdığını. Öyle eğitilmiştik ki, bunu açıklamak bile bize ayıp 
geliyordu. İlk kez açıklıyorum, Avni’nin güreşte dişimi kırdığını. 

Hilmi, minesi dökülmüş ve keskin yüzü çatlamış dişimi altın kaplama 
yapmıştı. O zamanlar beyaz diş kaplaması bilinmiyordu. Dişler, altın, 
platin ya da başka metalle kaplanırdı. Altın diş kaplama o denli modaydı 
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ki, sağlam dişlerini altınla kaplatanlar çoktu. Benim de ön dişimi gösteriş 
olsun diye altın kaplattığımı sanıyorlardı. 

Zavallı Avni…
O’na zavallı diyorum, çünkü daha otuz yaşına varmadan, teğmenliğinde 

kanserden öldü. Avni’yle iyi arkadaşlığımız liseyi bitirip birbirimizden 
ayrılıncaya dek sürmüştü. O’nu hep kızdırmıştım. O da hep beni kovala-
mıştı. (sayfa 459)

TDBD 111 (Nisan-Mayıs 2009)

Diş Çeken Nalbant
Tam zaman sıralamasına koyamadığım için olaylardan hangisinin önce, 
hangisinin sonra olduğunu bilemiyorum.

Darüşşafaka’dan sık sık kaçtığım, evime de gidemediğim o kaçaklık gün-
lerimde, ya bir, ya iki kez de Kemerburgaz’a gitmiştim. Kemerburgaz’da 
babamın bir tanışı vardı. Bu adam zerzevat yetiştirir, o zaman meyvehoş 
denilen sebze haline getirir, orda kabzımallara toptan satardı. Biriki kez 
onun arabasını kerevizle yüklü gördüğüm için, bunca yıldan beri nerede 
kereviz görsem, ne zaman kereviz yesem, ya da kerevizden konuşulsa bir 
yerde, hemen Kemerburgaz’ı anımsarım. Kerevizle Kemerburgaz, aynı 
harflerin bulunduğu bu iki kelime, birbirini sanki bağımlıymış gibi gelir 
bana… Nasıl, hangi yolla, nerden, hangi taşıtla Kemerburgaz’a gittiğimi 
şimdi anımsamıyorum bile. Galiba Alibeyköy’den gitmiştim. Babamın 
tanışı olan adam Kemerburgaz’ın zenginlerindendi. Yetişkin kızları, oğlu 
vardı. Oğlu benden büyüktü. Kendi kendimi konuklatarak evlerinde 
kaldığım iki-üç geceden birinde oğlu beni Kemerburgaz’ın kahvesine 
götürmüştü. Yaşlılar kahvenin içindeydi, delikanlılar da kahvenin dışında 
toplanmışlardı. Yaşlılar yavaş yavaş gitmişler, orda salt delikanlılar kalmıştı. 
Açık saçık konuşuyorlardı. Ben bir yanda tek başıma oturuyordum. Beni 
orda yok sayıyorlardı. Onlar da olsa olsa on yedi – on sekiz yaşlarında 
çocuklardı. İçlerinden biri, onlardan biraz daha kabacası, bir geneleve 
gidişini, kadınla yatışını uzun uzun anlatmış, çevresinde toplananlar da gü-
lüşerek, ama merakla bütün ayrıntıları sorarak anlatılanları dinlemişlerdi. 
Anlatan, ballandıra ballandıra, allandıra pullandıra anlatıyordu. Ben böyle 
bir şeyi ilk defa dinliyordum.

Evinde konuk kaldığım adamın kardeşi nalbanttı. Gündüzleri nalbant 
dükkanına gidiyordum. Ocaktaki ateşi yelleyen körüğün çalışmasını, ateşte 
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demirlerin kızdırılıp örs üstünde dövülerek nasıl nal yapıldığını, hayvanla-
rın nallanışını seyrediyordum. Nallanacak hayvanların ayakları bağlanarak 
yere yıkılışı, nallanmaları çok ilginçti. Atları nallarken yere yıkmıyorlardı. 
Nalbantın, nallamadan önce, keskin ve yuvarlak özel bıçağıyla, nallayacağı 
hayvanın tırnağını kesmesi, bana çok zor bir ameliyat gibi gelirdi. Nalbant 
keseceği tırnağın kararını nasıl tutturabiliyor diye şaşar, gereğinden çok 
keserse diye tasalanırdım.

Kemerburgaz’ın belleğimde derin izi vardır. Çünkü orada bulunduğum 
bir gece, sağ alt çenemdeki azı dişlerimden biri öyle ağrımıştı ki, evinde 
kaldığım adam beni kahveye götürmüş ve ağrıyan dişimi lüks lambası 
ışığında çektirmişti. Dişimi çeken de, kardeşi olan nalbanttı. Nalbant, 
kerpeteninin ağzına sıkıştırdığı azı dişimi kanırtarak çekip almış, avucuma 
bırakmıştı. 

Babamın tanışlarının evlerine, o yaşımdayken nasıl gidip de oralarda 
konuk olarak kalabiliyordum? Bilebildiğim şudur: Beni onlar çocuk yerine 
koymuyorlardı. Bana, büyük adammışım gibi davranıyorlardı. Bu, belki 
babama olan saygılarından böyleydi, belki de ben çocuk yerine konulama-
yacak bir çocuktum. (Sayfa 98)

TDBD 111 (Nisan-Mayıs 2009)

Aziz Nesin
Asıl adı Mehmet Nusret olan Nesin, 1915 yılında İstanbul Heybeliada’da 
doğdu. 1937’de Ankara’da Harp Okulu’nu bitirip asteğmen oldu. Ardından 
da subay olarak Anadolu ve Trakya’nın çeşitli yerlerinde görev yaptı.

1945 yılında gazeteciliğe başladı. 1946’da Sabahattin Ali’yle birlikte 
Marko Paşa mizah gazetesini çıkardı ve büyük ses getirdi. Akbaba (1954), 
Dolmuş (1955); “Yeni Gazete” (1957), Akşam (1958), “Tanin” (1960), “Günay-
dın” (1969), Aydınlık (1993) gibi dergi ve gazetelerde yayımlanan gülmece 
öyküleri, röportajlar ve fıkralarla Çağdaş Türk edebiyatının tanınmış ve en 
verimli kalemlerinden biri durumuna geldi. 1972’de Nesin Vakfı’nı kurdu. 
Vakıf’ta, her yıl belirli sayıda alınan kimsesiz ve yoksul çocukların bakım 
ve eğitimlerini üstlendi. Kitaplarının tüm gelirini vakfa bıraktı. 2 Temmuz 
1993’te 35 aydının yakıldığı Sivas Katliamı’ndan sağ kurtulan Aziz Nesin 
1995’te İzmir’de hayata gözlerini yumdu.

Yokuşun Başı • Aziz Nesin



128

Hamallar Kahvesi

Bir protezin her milimetresini ayrı ayrı düşünüp gerek fonksiyon gerekse 
estetik açıdan mükemmeli yakalamak için yapılan ugraşlarımıza karşın 
kahvelerde kaldırımlarda yapılan protez çalışmalarından hepimizin haberi 
vardır. Kırsal alanlardan şehir merkezlerine gelmeye cesaret eden hatta 
cehaletleriyle bilmi küçümseyen bir çok sahtekardan habersiz olmamız 
imkansız. İşte toplum yaşamındaki bu çarpıklıkta edebiyatımızda yerini 
bulmuş...

Hamallar Kahvesinde hemen hepsi dolu masalarda çoğu siyah renkli, 
perişan giysili adamlar bağıra çağıra kağıt oynuyor, çay ocağındaki 

Kemal bunlara çay-kahve yetiştirmekte güçlük çekiyordu. İçilen kaçak 
Yayladağ tütünü ile diğer sigaralar, kapılar açık olmasına rağmen içeriyi 
göz gözü görmeyecek kadar kesif bir dumanla kaplamıştı. Ocağın ya-
nındaki masada siyah ipek bir gömlekle aynı renk bir pantolon giymiş 
Mehmet Halis, tartışma konusunda rakip tanımayan Nicmo bin Halit ile 
mos1 ağacının esas yetiştiği yerin neresi olduğu konusunda ağız kavgası-
na girişmiş, kapının yanındaki sandalyesindeki Hasan Ağa, her zamanki 
mırıldanmalarının arasına sıkıştırmak için o gün yeni bir şeyler bulmuştu. 
Arada bir kızgın bir ifadeyle, “La valla! Efiy imken!”2 diye bağırıyordu. 

Kapıdan giren iki yabancı bir an bu yaşlı adamın kendilerine bir şey 
söylediğini sandılar. Gerçi Arapça bilmiyorlardı, yine de yaklaştılar ve 
“Efendim?” diye sordular. Hasan Ağa adamların yüzüne öyle sertçe baktı 
ki, hemen uzaklaşıp kendilerine boş bir masa aramanın daha hayırlı oldu-
ğunu düşündüler.

Biri yirmi-yirmi beş yaşlarında, saçları özenle taranmış, dişleri dikkat 
çekecek kadar beyaz ve yüzü oldukça sıradan, onlarca kez karşılaşıldıktan 
sonra bile başkalarıyla karıştırılabilecek biriydi. Elinde ağır olduğu belli, 
büyükçe bir çanta olan diğer adam kırk yaşlarındaydı; şişmanca, yüzü 
fazlaca esmer, kalın bıyıklı. Bunun da dişleri beyaz görünüyordu, ama 
sol elinin baş ve işaret parmakları ile bıyıkları, durmadan içtiği sigaradan 
kahverengimsi bir renk almıştı.

Kahvehanedekiler dipte boş bir masa bulup oturan bu iki adamı tanıyor 
gibiydiler, belki bu yüzden oturdukları tarafa bakmamaya çalışıyorlardı. 
Yaşlıca olan diğerinin aksine, oturmadan, çantayı açıp içinde bir şeyler 
karıştırmaya başladı. Sonra ikisi de çantanın içindeki eşyalarla uğraştılar, 
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tangır tungur sesleri arasında, eşyaların bir kısmını masaya dizdiler.
Çantanın içinde birbirinin üstüne yığılmış bir sürü eşya vardı: beyaz 

bir alçıyla dökülmüş dişli çene kalıpları, kırmızı renkli naylon bir torba 
içinde alçı tozunu andıran bir şey, lehim makinesi ya da saç kurutma 
makinesine benzeyen, oldukça büyük, kablosu çok uzun bir alet, birkaç ilaç 
şişesi, çeşitli büyüklükte ve renklerde tek tek diş kalıpları, diş ve diş kalıbı 
örnekleri, küçük kareler şeklinde kesilmiş bakır, pirinç, çelik levhalar, ortası 
çeşitli büyüklüklerde, kimi oval, kimi daire şeklinde delinmiş, demirden 
diş kalıbı çıkarma araçları, ikisi küçük, biri oldukça büyük kırmızı saplı 
üç çekiç, pense ve bunlara benzer daha bir sürü ıvır zıvır ile ağzı açık bir 
sigara paketi ve belki aylar öncesinden çantaya dökülmüş sarı leblebi ve 
tuzlu fıstık taneleri...

Bu malzemelerin önemli bir kısmını masaya dizdikten sonra genç olan 
kahvehane içinde dolanmaya başladı. Diğeri Kemal’den demli bir çay iste-
di ve beklemeden sigarasını yaktı. “Seyyar Dişçiler” göreve hazırdı artık. 

Genç adamın daha önce tanıdığı bazı kişiler vardı, onlarla selamla-
şıyordu, ama selamını alırken bile kimse ağzını açmıyordu. Çünkü bu 
dolanmanın nedeninin ağızlardaki eksik dişleri saptamak olduğunu herkes 
biliyordu. Genç adam için ise insanların ağızlarına bakmak bir alışkanlık, 
neredeyse bir refleks haline gelmiş gibiydi. Ama bir insanın dişlerini göre-
bilmek için önce ağzını açması gerekirdi. 

Kahvehanede pek rastlanmayan o birkaç dakikalık derin sessizlikte, 
ağzını açan ilk kişi Pimpirikli Recai oldu. Köşedeki bir masada, belki de 
içerideki herkesten daha perişan görünümlü yaşlı bir adamla tavla oynayan 
Recai, bu adamın zar tuttuğunu düşündüğünden, tüm dikkatini oyuna 
vermiş ve seyyar dişçi tam karşısındayken bağırmıştı:

-Ne bu ya, Mahmut Amca? Bu kadar olur mu ya? Hep düşeş, hep düşeş, 
hep düşeş!..

Seyyar dişçi böyle bir an bekliyordu zaten, neredeyse Recai’nin ağzının 
içine düşecek kadar yaklaştı ve yakaladım der gibi,

-Ön dişin, dedi, yapalım mı hemen?
Recai şaşkın,
-Ne? Ne dişi ya? diye inledi.
-Dişin işte, dişin eksik abi. Hem de tam önde. Hemen bir protez yapa-

lım. Çok ucuza. Üstelik beklemiyorsun. Yok dolmuşa bin, yok dişçide sa-
atlerce bekle, yok ona para öde, buna para öde, cebinden bir ton para ver... 
Burada hiçbiri yok, ayağınıza geliyoruz. Hem bizimki sağlam işçilik, her 
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şey gözünün önünde yapılacak, yeni dişin her şeyiyle muazzam olacak...
Uzun zamandır ön dişinin eksikliğinden rahatsızlık duyuyordu Recai, 

ama böyle herkesin içinde dişini yaptırmak doğru olur muydu? Kendisi 
gibi, herkesi pis olmakla suçlayıp duran biri için hem? “Yok” dedi, kararlı-
lıkla:

-İstemem. Ben halimden memnunum...
Ama seyyar dişçi avını yakalamıştı bir kere. Direndikçe direnen Re-

cai’nin ağzından girdi, burnundan çıktı, fiyatı yarının da yarısına indirdi ve 
sonunda onu ikna etmeyi başardı. 

Az sonra bir alçı hamurunu kurbanının ağzına sokup ölçü aldılar ve 
çekiç pense gibi aletlerle altın sarısı pirinç bir diş hazırlayıp ağzına taktılar. 
Bu, Pimpirikli Recai’nin ününü önemli ölçüde sarstı ve o günden sonra 
lakabı “Altındiş” oldu. Çünkü o elleri sararmış, kirli adamın durmadan yere 
tükürerek hazırladığı bir dişi pimpirikli biri ağzına takmazdı. 

Gerçi Recai’nin bu yeni lakabı zamanla anlamsızlaştı, çünkü dişi parlak 
altın sarısından, üstünde siyah lekeler olan soluk bakır rengine döndü, ama 
ona Altındiş denmeye devam edildi, ta ki, bir gün Şişko Mesrur’un sattığı 
müşebbek3ten yedikten sonra, ön dişlerinin arasında bir zamanlar olduğu 
gibi serin bir yel estiğini hissedene kadar. 

Recai o gün dişinin nereye gittiğini anlayamamıştı, ama büyük bir ihti-
malle müşebbeke yapışmış ve onu yutmuştu. Bunun suçlusu Mesrurmuş 
gibi onunla kavga etmeye kalkmıştı üstelik. Ne var ki, Mesrur’un ağabeyi 
ve kardeşleri oradaydı ve bu durum, Recai’nin kayıp dişi üstüne dayak 
yemesine de neden olmuştu. Ama bundan sonra ona Altındiş denmekten 
vazgeçildi. Aslında kimseye bir zararı olmadığı halde başkalarını aşağılar 
davranışlarıyla herkesin nefretini kazanmış bu zavallı adamın lakabı “Coş-
kun” oldu. Çünkü Arapça konuşan kasabalılar için en komik ve anlaşılmaz 
Türkçe isimlerden birisi buydu. Kuşkusuz ki, “Efcim”4 lakabı ve tekerle-
mesi de mahfuzdu ve bunu ona söylemesi için Deli Suphi’ye sonra da para 
verilmeye devam edilmişti:

“Efcim kiddo,
 Kill hara da’ıtna ebit siddo!”5 

1 Dardağan 
2 “Kesinlikle hayır! İmkanı yok!”
3 Halka şeklindeki hamurlu Antakya tatlısı.
4 Ön dişi eksik
5 “Ön dişi eksik adam, bizim köyün tüm boku o boşluğu dolduramaz”  

Dünya Edebiyatında Dişhekimliği



131

TDBD 122 (Şubat-Mart 2011)

Bedi Gümüşlü
Antakya doğumlu. İlk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamladıktan sonra 
Gazi Üniversitesi tarih bölümünü bitirdi. Hacettepe Üniversitesinde aynı 
dalda yüksek lisans ve doktora yaptı. Öykü ve roman yazıyor. 2007 Gila Ko-
hen Öykü Yarışmasında birincilik, 2010 Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışma-
sında mansiyon dereceleri aldı. “Mıvvel” adlı romanı 2010 Everest Yayınları 
İlk Roman Ödülünü kazandı ve aynı yayınevi tarafından Kasım 2010’da 
basıldı. Ankara’da yaşıyor.
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Geleneğin ağırlığıyla ezilenler

Bu romanın ismini yıllar önce ilk kez duyduğumda Nazım’ın büyük aşkı Pi-
raye’yi anlattığını sanmıştım. Sonra ismini ondan almış bir kadının hikayesi 
olduğunu öğrendim. Kitaba ilgim o kadarla sınırlı kalmıştı. Ne zaman ki bu 
yazı dizisine başladım; bana, okuduğu kitaplarla yardımcı olan arkadaşım 
Zerrin Karaali “bu kitap dişhekimi bir kadının hayatını anlatıyor, oku belki 
ilgini çeker” dedi. Kitabın yazarı Canan Tan’ın anlatımları mesleğimiz hak-
kında o kadar doğru tanımlamalar içeriyordu ki acaba dişhekimi mi diye 
düşündüm, sonra aslında eczacı olduğunu öğrendim. 

Kitabı okurken zaman zaman üniversitedeki günlerime gittim. Benim 
üniversite yıllarım Türkiye için de özel bir dönemdi, dersler dışındaki 
uğraşlarımız kitapta anlatılanlardan oldukça farklıydı. Daha az siyasetle 
uğraşarak yaşamak mümkün mü diye düşünmüşümdür. Kitapta da olduğu 
gibi biz yaşama müdahil olmasak bile yaşam sürekli bize müdahil...

Piraye
Canan Tan
Altın Kitaplar
27. Baskı, 2008

Bugün üniversiteye başlıyorum. Marmara Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesi’ne. (s.11)

* * *
Toplum içinde saygın bir yere sahip, örnek insan, yirmi beş yıllık diş 

doktoru bir baba; kızının, konservatuvarın tiyatro bölümüne gitmesini 
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nasıl kabul edebilirdi? (s.12)
* * *
Enine boyuna incelemeye koyuluyorum. İlk yıl, genellikle temel bilimle-

re ağırlık verilmiş. Biyofizik, biyoloji, genetik, biyo-istatistik, biyokimya… 
Diş doktorluğuna yavaş yavaş alıştırmak için olsa gerek, birkaç saatlik de 
protez. İkinci ve üçüncü sınıflarda artışa geçen klinik dersleri, son iki yıl 
zirveye ulaşıyor. Haftada onar, yirmişer saatlik oral cerrahi, pedodonti, 
peridontoloji, endodonti, ortodonti adlarıyla tanışmaya çalışıyorum. (s.18-
19)

* * *
Biyokimya dersinin ortaları… Çıt çıkmıyor anfide. Bölüm başkanı hoca-

mızın tahtaya yazdığı formülleri defterimize geçiriyoruz. (s.22)
* * *
Bu yıl temel tıp derslerimiz ağırlıkta. Anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji, 

histoloji; adım adım doktorluğa taşıyacak bizi. Konservatif diş tedavisi, 
endodonti ve protez saatleri, önümüzdeki yıllara oranlanırsa az sayılabil-
se de, diş doktorluğuna alışmamız yolundaki ilk deneyimlerimiz olacak. 
Laboratuvar ve klinik derslerinin sayısında da geçen yıla göre, belirgin bir 
artış var. 

Zorlu ama zevkli geçeceğini umduğum, yeni bir ders yılı beni bekliyor… 
(s.74)

* * *
Yeni gelen mikrobiyoloji asistanımız Nevzat’ın bana karşı sergilediği 

yakın davranışlar, kimsenin gözünden kaçmıyor. Yakışıklığından mı, yoksa 
bekar ve göründüğü kadarıyla yalnız oluşundan mıdır bilinmez, sınıfımızın 
tüm kızları ilk geldiği günden beri çevresinde dolanırken; onun, seçimini 
benden yana kullanmasını çözemiyorum bir türlü. Belki de, diğerlerinin 
tersine göstermediğim ilginin, yani ilgisizliğimin çekim gücüne kapılmış-
tır, diye düşünüyorum.

Grup içinde takılan takılana.
“Piraye sınav sorularını bize de ver artık…”
“Bizim sınıfta mikrobiyolojiden kalan olursa, bu Piraye’nin ayıbıdır.” 

(s.79)
* * *
Gösterdiği ilgi, et suyu besi ortamı hazırlama çalışmalarımızda zirveye 

ulaşıyor…
Bu yılın en uzun laboratuvar çalışması. Et suyu çıkarılacak, otoklavlarda 

sterilize edilecek. Böylelikle, daha sonra üzerinde çeşitli mikroorganizma-
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lar üreterek deneyler yapacağımız bir besi ortamı oluşturacağız. (s.84)
* * *
Haşim’in randevu defterinin, son saate kadar dolu olduğu, yoğun bir 

gün…
Çermik’ten bir karı koca geliyor önce. 
Haşim’e, köy imamı olarak tanıştırdığı iriyarı hastanın dişini doldurma-

sında yardımcı oluyorum. 
Koltuktan kalkarken, kapının önündeki sandalyeye oturmuş bekleyen, 

başı örtülü, yerlere kadar uzun bir pardösü giyinmiş kadını gösteriyor 
imam.

“Bizim hanımın da dişlerine bir baksanız.”
“Tamam,” diyor Haşim. “İçeri gelsin.”
“Yalnız,” diyor biraz mahcup. “İznin olursa, gelin ağam baksın ona.”
Sorun belli. Erkek doktorun mahremine el sürmesini sakıncalı buluyor. 

Haşim kararsızlık içinde, ne yapacağını düşünüyor bir süre. 
Sonunda bana dönüyor.
“Sen al hastayı.”
Kulaklarıma inanamıyorum.
Aslında hakkım olan, ama uzak tutulduğum, ne zamandır özlemini 

çektiğim bu müjdeyle kapıya koşuyorum. 
“Gel bacım,” diyorum. “Otur şöyle.”
İki dişi neredeyse köke kadar inen çürüklerle oyulmuş. İçlerini temizle-

yip, hazırladığım geçici dolguyla kapatıyorum dişleri.
“Tamam,” diyorum kocasına. “Bugünkü işimiz bu kadar. Ancak, gelecek 

hafta yeniden gelmeniz gerekiyor. Esas dolguyu o gün yapacağız.”
Sonraki gelişlerinde, yaşlı bir kadın daha var yanlarında. 
“Bu da anam,” diyor imam. “Onun da ağzına bakacaksın.”
Seviniyorum. İçim içime sığmıyor. Bana doktor olduğumu duyumsatan 

bu insanlara minnet borçluyum. 
Önce imamın karısının geçici dolgularını çıkarıp, esas dolguları yerleşti-

riyorum. Sonra sıra anneye geliyor. 
“Sol alt çeneye protez yapmak gerek,” diyorum. “Uzun ve masraflı bir 

iş… Yapalım mı?”
“Yapalım,” diyor imam. “Anam sana emanet.”
Köyden gelip gitmelerinin zorluğu ortada. Hiç değilse bir başlangıç 

yapmam gerektiğini düşünüyorum. 
Umduğumdan dayanaklı çıkıyor Ümmü Teyze. Üç jetokaini dişetine 

boşaltıp, uyuştuktan sonra, alt çenedeki beş dişi birden kesiveriyorum. Hiç 
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sesi çıkmıyor. 
Ölçüleri alıp kalıba döktükten sonra, açıkta kalan dişlerin üzerini geçici 

kaplamayla kapatıyorum.
Bunları yaparken, bir yandan da, Haşim’in dışarıda, benim eski konu-

mumda, yardımcı rolünü oynamasını hınzırca bir zevkle izliyorum.
“Hafta başı bekliyorum. Proteziniz hazır olacak.”
“Allah senden razı olsun gelin ağam,” diye elimi öpmeye çalışıyor imam. 
Haşim kendisi dışında oluşan, engelleyemediği gelişmeleri sessizce 

izlemekle yetiniyor. Yüzündeki hoşnutsuzluğu görmezden geliyorum. 
(s.288-289)

* * *
“Kalıpları diş laboratuvarına gönderelim,” diyor Haşim.
Onun da protez ölçüsü alınmış, Ümmü Teyze’yle eşzamanlı bir hastası 

var. 
İki gün sonra protezler geliyor.
Öncelik Haşim’in hastasında.
“Gel,” diyor bana. “Gözünü iyi aç, nasıl takılıyor, öğren!”
Protez kliniğindeki başarılı çalışmalarımı, hatta kürsüde asistan kalma 

çabalarımı anımsıyorum o an. 
Susuyorum. Varsın Haşim bana bilmediklerimi öğrettiğini sansın.
O ise, gitgide kırıcı, hatta aşağılayıcı olmaya yüz tutan davranışlarını 

sürdürüyor. 
“Protez, dişetinin üzerine fazla binmeyecek,” diyor. “Tam oturmayıp ha-

vada kalması da sorun yaratır. Senin gibi deneyimsiz bir çömezin yapacağı 
iş değil ya, neyse…”

İlgimi yersiz bulmuş olmalı ki, haylaz öğrencisini azarlayan öğretmen 
gibi, iyiden iyiye yükleniyor üstüme. 

“Yaptıklarımı beynine kazı ki, yarın imamın anası geldiğinde yüzümü 
kara çıkarmayasın. Kimse, Piraye Hanım yapmış demez… Haşim Bey’in 
muayenehanesinden çıkan her dişin günahı benim boynumadır.”

Ertesi gün Ümmü Teyze, oğluyla beraber geliyor.
“Allah razı olsun senden gelin ağam,” diyor imam. “Bizim hanım yatıp 

kalkıp dua ediyor sana. Dişlerinden pek memnun.”
Ümmü Teyze’nin geçici kaplamasını çıkarıp protezi takıyorum. Seviye 

kontrolünü yapıyorum; yükseklik yok. Dişetine uyumu tam. 
“Haftaya bir kontrol muayenesi yaparız,” diye yolcumu ediyorum hasta-

mı.
Önce Haşim’in protezli hastası geliyor kontrole. Hem de söylenenden 
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iki gün önce.
“Dayanamadım Haşim Ağa’m,” diyor. “Bu taktığın şey, iki numara kü-

çük ayakkabı gibi vuruyor dişetlerimi. Sabahlara kadar uyuyamıyorum.”
“Aç bakalım ağzını,” diyor Haşim. Başarısızlığa alışık olmayan insanla-

rın, yenilgiyle tanıştıklarında üstlerine yapışıveren sıkıntılı hali yansıtıyor 
yüzü. 

Dişeti davul gibi şişmiş hastanın. Protez, yarısına kadar yumuşacık 
dokunun içine gömülmüş. 

“Çıkaracağız,” diyor Haşim. “Dişetleri aşırı duyarlı hastalarda böyle 
durumlarla karşılaşabiliyoruz.”

Hatasını kabul etmiyor. Protez seviyesini ayarlayamamışım, demiyor. 
Mesleki konudaki en ufacık başarısızlığı bile ağalığına yakıştıramıyor 
belli ki. Ağalığının geçersiz kalacağı yerlerin de olabileceğini aklına bile 
getirmiyor. 

Bundan sonrasını görmemin gereksizliği ortada. Usulca, muayene oda-
sından dışarıya süzülüveriyorum. Hatasını yüzüne vurmak ister gibi yanın-
da durmanın, varlığımla onu rahatsız etmenin anlamı yok. Hastanın, bir 
kesilip bir yükselen seslerinden protezin çıkışını, sonra yeniden takılışını, 
gözlerimin önündeymişçesine, dışarıdan da izleyebiliyorum nasılsa.

Ümmü Teyze’yle oğlu, kontrol muayenesine, yanlarında bir genç kızla 
beraber geliyorlar. 

Genç kızı, “Bacım,” diye tanıştırıyor imam. “Ellerinden öper. Anamdan 
sonra ona da bir bakıversen…”

“Tamam,” diye gülüyorum. “Ama öncelik Ümmü Teyze’nin.”
Haşim’in bir gün önce yaşadığı türden bir olumsuzlukla karşılaşmanın 

korkusu içindeyim.
Daha ağzını açmadan, “Allah senden razı olsun kızım,” diyor Ümmü 

Teyze. “Dünyaya yeniden geldim sanki. Anamdan doğduğum dişlerime 
kavuşturdun beni.”

Bakıyorum. Protezin konumu, gerçekten de kusursuz görünüyor. 
Şükür Tanrıma, diyorum içimden, utandırmadın beni.
Genç kızın, ağrısından nicedir kıvrandığı azı dişini çekmek gerek.
Ama sırada Haşim’in hastası var.
“Bir on dakika izin verir misin bana?” diyorum.
“Tamam,” diyor iyice asılmış yüzüyle.
Hemen, dişin olduğu bölgeyi uyuşturuyorum. Benim bile şaştığım, 

olağanüstü bir güç ve beceriyle çekiveriyorum dişi. 
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“Köyün bütün kadınları sırada,” diyor imam. “Hepsi gelin ablalarının 
elini öpmeye gelecekler.”

“Böyle olmaz ama,” diyorum. “Önceden randevu almanız gerek.”
Haşim’in kartlarından bir tomarını eline tutuşturuyorum. 
“Telefon edin, sonra gelin.”
Bu davranışımla Haşim’in hastasını bekletmemin bağışlanmasını bekli-

yorum bir bakıma. Ama tüm umutlarım, Haşim’in eskisinden de uzlaşmaz, 
sert bakışlarına çarpıp gerisingeriye dönüveriyor. 

Hastasını alıp; neden kaynaklandığını bir türlü çözemediğim, ama 
yalnızca bana yönelik olduğunda da kuşku duymadığım, hatta bilerek 
dışavurduğu garip bir öfkeyle muayene odasına yürüyor. 

Tanıyamıyorum onu. 
Eski Haşim olsa, ilk deneyimimde yakaladığım başarıyı paylaşmaz mıy-

dı benimle? Övgüyü fazlasıyla hak etmiş Piraye’siyle gurur duymaz mıydı? 
(s.292-295)

* * *
Kevser Hanım’ın arada elime tutuşturduğu çayı yudumlamak için verdi-

ğim kısa molalar dışında, akşam saatlerine dek aralıksız çalışıyorum.
Son hastamı yolcu ederken bir karı koca geliyor.
“Önceden randevu almamıştık ama…” diyor kadın.
“Önemli değil,” diyorum. “Zamanlamanız iyi. Randevulu hastalarımı 

yeni bitirdim. Sizi alabilirim.”
“İkimiz de öğretmeniz,” diyor kadın. “Bu tür işlere, ancak okul çıkışı 

fırsat bulabiliyoruz.”
Ağzında eski bir kaplama var. Özellikle geceleri, sancısından duramadı-

ğını söylüyor Ayten Hanım. 
“Önce film çekmek gerek,” diyorum. “Altında ne var, görelim.”
Filmde, diş kökünde kist çıkıyor. 
“Kist” sözcüğü Ayten Hanım’ı ürkütüyor. 
“Önemli bir şey değil,” diye gülüyorum. “İltihap kisti. Apse. Ama bu 

durumda hiçbir şey yapamayız. Önce iltihabı kurutmalıyız.”
Güçlü bir antibiyotik yazıyorum. 
“Beş gün sonra gelin, bakalım.”
“Çekilecek mi?” diye korkuyla soruyor Ayten Hanım.
“En son çare çekmek. Dişi kurtarmak için elimizden geleni yaparız, 

merak etmeyin.”
“Benim de şikayetlerim var,” diyor Ercan Bey, kocası. “Sıcak ya da soğuk 
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bir şeyler yiyip içtiğimde, sol alt taraftaki dişler etkileniyor. Sizi yorduk 
ama, bir de benim dişlerime bakar mısınız?”

“Tabii, buyrun,” diye koltuğu gösteriyorum.
İki dişinde yüzeysel çürük var Ercan Bey’in.
“Sizin işiniz kolay,” diyorum. “İki basit dolguyla rahata kavuşabilirsiniz.”
“Yapalım hemen,” diyor.
Derine inmemiş küçük oyukları uyuşturmaya bile gerek duymadan 

temizliyorum.
“Geçici dolgu da yapmayacağız size,” diyorum. “Tam zamanında yakala-

mışsınız. Geç kalınca iş büyüyor.”
Dolgu malzemesini hazırlarken kapı çalınıyor. Kevser Hanım’ın ayağını 

sürüye sürüye gidip kapıyı açtığını uzaktan uzağa görebiliyorum.
Haşim elinde kocaman bir gül buketiyle içeri giriyor. Muayene odasının 

kapısında birden duraklıyor. Sonra, gerisingeriye dönüp uzaklaşıveriyor.
Tedavi sırasında beni rahatsız etmek istemediğini düşünüyorum.
Ercan Bey’in dişini doldurup, yüksekliğine bakıyorum. Sorun yok. 
“Ayten Hanım’la geldiğinizde, cilasını da yaparız,” diyorum. 
İkisi de gayet memnun, tekrar tekrar teşekkür ederek çıkıp gidiyorlar.
“Ben de gidebilir miyim?” diyor Kevser Hanım.
Elinde çantası işimin bitmesini beklemiş.
“Gidebilirsin,” diyorum. “İyi akşamlar…” (s.303-305)
* * *
“Senin gibi bir insan doktor olamaz!” diye haykırıyorum. “Demek ki 

kadın hastalarının üzerine eğildiğinde, farklı şeyler düşünebiliyorsun…” 
(s.306)

* * *
Beşinci ayını doldurdu Dicle.
Benim uslu kızım bugünlerde biraz huzursuz.
“Diş çıkaracak,” diyor Lamia Hanım. “Bakalım, ilk dişini kim görecek?”
Kim görürse, ona armağan alınırmış. İlk dişle tanışan Haşim ya da ben 

olursak, armağanımızı kim verecek, bilemiyorum.
Neyse ki öyle olmuyor.
Şehriban’ın, “Abla!” diye bağırmasıyla içeriye koşuyorum. 
“Bak,” diye gururla gülümsüyor. “Dişi çıkmış Dicle”nin. İlk gören de ben 

oldum.”
Akşam geldiğinde, Haşim’e müjdeyi nasıl vereceğimi bilemiyorum. 
“Kızımızın büyük bir marifeti var,” diyorum. “Bil bakalım, bugün ne 
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oldu?”
“Konuştu mu yoksa?” diyor heyecanla.
“Olur mu canım… Sabahtan akşama konuşur mu hiç çocuk?”
“Yürüdü mü?”
”Yok”, diyorum. “Gönlü birine düşmüş, akşama istemeye gelecekler…”
Beklentilerinin yanında, diş çıkarmanın küçük kalacağını görmenin 

kızgınlığı var üzerimde.
“Acemi baba!” diyorum sitemle. “Yalnızca diş çıkardı kızın…”
“Diş hediği yapalım,” diyor Lamia Hanım. 
“Buralarda bebeğin diş çıkarması çok önemlidir,” diye anlatıyor. “Yakın-

larla, eşle, dostla; hedik pişirilerek, törenle kutlanır. Bu işi konakta yapsak 
diyorum…”

Bu tür kutlamaların tek adresinin konak olacağını çoktan öğrendim. 
Başka bir seçenek önermeyi aklıma bile getirmiyorum. 

Dicle’ye yeni aldığım kırmızı kadife tulumu giydiriyorum.
Uzamaya yüz tutmuş tüy gibi yumuşacık, seyrek saçlarına minik bir toka 

iliştiriyorum. Yaşamındaki ilk kutlamaya hazır artık kızım…
Kadın kadına kutlanacak bugüne akraba, eş dost, komşu; kim varsa 

gelmiş. Konakta yer yerinden oynuyor. Yalnız kadınların olduğu, bir düğün 
evindeyiz sanki. 

Lamia Hanım elimden tutup mutfağa götürüyor beni. Kocaman iki 
kazanın içindeki kaynamış hediği gösteriyor.

“Bildiğimiz buğday,” diyor. “Hedik deriz biz. Tadına bak istersen… Biri 
tatlı, diğeri tuzlu.”

Önce içindeki kekik yapraklarıyla çorbaya benzeyen, tuzlu hediği alıyo-
rum.

“Çok güzel…”
Tatlı olanı aşureyi çağrıştırıyor. Ama kuru. Kaynamış buğday tanelerine 

toz şeker serpilerek, meyve kuruları ve cevizle zenginleştirilmiş.
Bir tabakta da haşlanmış, yalnızca buğday taneleri var. 
“Bunları Dicle’nin başına dökeceğiz,” diyor Lamia Hanım.
“Bu taneler bereket ve bolluğun simgesidir.”
Salonda, çeşit çeşit yiyeceklerin sıralandığı masanın ortasında, kocaman 

bakır bir sini duruyor. İçine makas, ayna, kalem, kitap gibi ne anlama 
geldiğini çözemediğim bir sürü şey konulmuş. 

Lamia Hanım, Dicle’yi kucaklayıp, sininin ortasına oturtuyor. Kadınla-
rın bir ağızdan çektiği tilili sesleri arasında, hedik tanelerini başından aşağı 
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döküyor. Ve beklemeye başlıyor. 
“Makası alırsa terzi olacak,” diyor. “Aynayı alırsa, güzelliğine düşkün, 

kitap ya da kalemi alırsa okumuş bir kız…”
Herkes pür dikkat, Dicle’nin yapacağı seçimi görmek için sabırsızlanı-

yor. 
Benim şirin bebeğim, çevresinde görmeye alışık olmadığı kalabalığa, bir 

süre çatık kaşlarla bakıyor. Sonra elini tepsinin içinde başlıyor. Cicili bicili 
oyuncaklarına pek benzemeyen bu değişik nesnelerden hangisini seçeceği-
ni ben de merak ediyorum doğrusu. 

Önce aynaya uzanır gibi oluyor… Elini makasın üzerinde gezdiriyor. 
Sonra, minik parmaklarıyla kalemi kavrayıveriyor. 

“Anasının kızı,” diye gülüyor Lamia Hanım. “Anası gibi, torunumun da 
eli kalem tutacak.”

Dicle’yi tepsinin içinden alıyorum. Başındaki hedik tanelerini ayıklayıp, 
göğsüme sımsıkı bastırıyorum. Piraye’nin kızına yakışan seçimi yaptığı 
için, gizli bir gururla kutluyorum kızımı. 

Dicle’ye armağan yağdırıyor konuklar. Battaniyeler, tulumlar, önlükler; 
elde örülmüş hırkalar, yelekler, oyuncaklar… Ben de kızımın dişini ilk 
gören Şehriban’a bir bilezik takıyorum. (s.360-363)

TDBD 109 (Aralık 2008-Ocak 2009)

Canan Tan
Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Ezcacılık Fakültesi mezunu. Değişik 
edebiyat türlerindeki yarışmalarda dereceler ve ödüller aldı.

• Kelebek (Hürriyet) Gazetesi’nin senaryo yarışmasında birincilik ödülü / 
(Oğlum adlı eser, fotoroman olarak çekildi.)

• Rıfat Ilgaz Gülmece Öykü Yarışması’nda Birincilik Ödülü / (Sol Ayağımın 
Başparmağı)

• İzmir Büyükşehir Bel.Çocuk Romanları Ödülü / (Sokaklardan Bir Ali)
• 10. Orhon Murat Arıburun Ödülleri’nde, uzun metrajlı film öyküsü dalın-

da Birincilik Ödülü (Akrep)
Yeni Asır (İzmir) Gazetesi’ne iki yıl köşe yazarlığı yaptı. Milliyet Pazar’da, 

güncel olayları esprili bir dille yorumlayan yazıları yayımlandı. Mimoza 
dergisinde Çuvaldız Kazete adlı kadın gazetesinde Kazete-Mazete adlı 
köşelerde yazılar yazdı. Öykü, roman, mizah ve çocuk edebiyatı çevresinde 
çok sayıda kitabı var.
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Kabusa dönen diş çekimi

Bu sefer destek, kendisiyle tanışma olanağı bulamadığım Tolga Arvas’tan 
geldi. Kitap sevgisi yine kilometreleri, yılları aştı ve bu sayfalara ulaştı. 
Meslektaşım Neslihan Sevim Dünya Edebiyatında Dişhekimliği çalışma-
mızdan Tolga Bey’e bahsedince o da Cihat Burak’ın “Yakutiler” kitabındaki 
“Akıl Dişi” öyküsünü hatırlatmış. 

Ben Cihat Burak’ı ressam olarak bilirdim; ne bu kitaptan ne de yayımlan-
mış eserlerinden haberim yoktu. Hikaye tamamen bir diş çektirme öyküsü. 

Eserleri yayınlarken yazara ve emeğe saygımız gereği asla tamamını ya-
yımlamıyoruz, sadece dişhekimliğiyle ilgili bölümlere yer veriyoruz. Bu sefer 
bu konuda oldukça zorlandım; zira her kelimesi anamnez almak gibiydi. 
Yine de bir kısmını çıkartacağız ama okurlara tavsiyem, Cihat Burak’la 
yazar olarak da tanışmaları. Kitapta yaşadığı dönem ve dostları hakkında 
da ilginç bilgiler bulabiliyorsunuz.

Yakutiler
Cihat Burak
Yapı Kredi Yayınları
2003

Akıl Dişi’nden
Sanki bütün aklım o dişte toplanmış gibi onu çektirince aklımı başımdan 
alan kanlı bir isyanla karşı karşıya kaldım. İkinci gidişimde dişçi: - Alalım 
bu dişi, dedi, zaten sallanıyor; iş açar başınıza sonra… Çoktan beri diş 

Yakutiler • Cihat Burak



142

çektirmedim, aklıma kerpeten, daha da kötüsü o damağa batan iğne geldi, 
ağzımın en dibinde iki tane kronun yanında sessiz sedasız oturan, ara sıra 
“ben de varım” gibilerden hafifçe sızlayan bu dişin pek ziyanı da yoktu za-
ten; peki nasıl isterseniz dedim, fakat başka sefere olsa daha iyi olmaz mı? 
Üçüncü gidişimde dolguları yaptıktan sonra gene dokundu, alalım bu dişi, 
dedi; zaten sallanıyor. Rahatsız ediyor belli işini seven her iyi insan gibi bu 
diş de onu rahatsız ediyor.

- Hay hay dedim, nasıl isterseniz.
Hemen hazırlığa geçti. Kerpetene razıyım ama iğne canımı sıkıyor. İğne 

yapmasanız, dedim şart mı? Evet, dedi, şart; akıl dişidir (dent de sagesse), 
kalbiniz sağlam, diyabetiniz filan yok değil mi? Bilmem lazım. Yok dedim, 
bildiğime göre yok. Kalbim de sağlamdır… Biraz sonra iğnenin damağım-
da girdiği yerlerin acısıyla gözümün kenarından bir damla aktı. Gördünüz 
mü, dedi; ne kolaymış. Biliyorum dedim, düşüncesi beni fena eden, kendisi 
değil… Güzel, biçimli kadın elinin ustalıkla sakladığı kerpeteni görmedim 
bile, dişi oldukça güçlü olduğunu kafamın sallanmasından anlıyorum, en 
ufak acı bile yok; biraz sonra: Oldu, dedi; muazzam bir dişmiş, saklamak 
ister misiniz? Bana kutu içinde bir ilaç, bir reçete yazdı, kanama olabilir 
dedi, o zaman ilaçla ağzınızı yıkarsınız; hapları da dört gün arka arkaya 
alacaksınız, kanama fazla olursa oksijenli suyla pamuk tamponu yaparsınız, 
kuron işi daha iki üç seans sürecek, iyi bir şey olmasını istiyorum…

Rue de Seine’e uğrayıp Benezite’e bıraktığım üç tualle eczaneden hapları 
aldım kahveye gittim; ağzımda ne ağrı var ne kanama, kahvede gazeteleri 
okudum, yarımda odama çıktım, çalışırken aşağıdan çağırdılar, indim aç-
tım; Tuğrul’la Güneri, Tuğrul Amerika’dan dönmüş ertesi gün Hollanda’ya 
gidiyor, oturduk konuştuk, sonra onlarla beraber çıktım köşedeki “Taba-
c”dan bir Gaulosie alıp iki de bira içip tekrar odama döndüm. Gazetemi 
okurken kanama başladı, ilk önce hafiften, sonra ağzımın içini dolduran 
tuzlu bir tat; zaten söylemişti doktor, diye düşündüm, akıl dişidir, kanama 
yapabilir, demişti… Gazeteyi okurken beş on kere musluğa gidip tükür-
düm. Yattım, ama ağzım doldukça kalkıp tükürüyorum, kanama gittikçe 
şiddetini arttırıyor, nihayet yatağımın yanına leğeni koymaya mecbur ol-
dum. Sabaha kadar uyuyamadım, gündüz de öyle devam etti; iki yumurta 
pişirip yemeye çalıştım, yiyemedim; öğleden sonra kahveye gittim, fakat 
rahatsızım; ağzımın her doluşunda yutamadığım kanı aşağıya lavaboya 
inip tükürüyorum… Baktım olamayacak odaya döndüm, zaten yakıncacık; 
biraz uyumuşum galiba; kapı çalındı, açtım (...) Geceyi nasıl geçiririm diye 
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düşünüyorum kendi kendime; uyuyabilsem bari biraz, kanama çok arttı, 
her halde farkında olmadan diyabete yakalanmış olacağım. Dişçiye telefon 
mu etsem acaba; saat altıya kadar oradadır, ama normal bir şeyse, rahatsız 
etmiş olursam, zaten kadın para da almadan bu işi en iyi şekilde yapıyor, 
bu geceyi de geçireyim de dedim; bakalım yarın ne olur? (s. 135-137)

(...) Kabinden çıkıp tekrar lavaboya gidip ağzımı boşalttım, kan artık 
pıhtı halinde geliyor, ağzımın içinde midemi bulandıran bir tad. Mi-
demden de bir kan kokusu geliyor burnuma.. Bir bira söyledim (...) M. 
Josephe’e bir Pelfort daha söyledim merdiven inip çıkarken dizlerim kesi-
liyor adeta; lavaboya bile inemiyorum, çok kan kaybettim anlaşılan, neden 
kesilmiyor acaba, diyabet filan mı? Doktora telefon edeyim dedim, sonra 
vazgeçtim, ikinci Pelfort’u içerken bir rahatlık; uyku geldi üzerime; çocuk-
ken rüyalarında uçarken duyduğum hafiflikle peykeye doğru hafifçe kay-
dığımı, bir rüyalar alemine girdiğimi hissettim. Kendime geldiğim zaman 
M. Josephe başımdaydı: - Fenalık hissetiniz galiba mösyö, dedi; kendinizi 
iyi hissetmiyorsunuz. Evet dedim, biraz kendimden geçmişim, çok mu 
kaldım o durumda? Bilmem dedi, ben terastaydım; bir kadın haber verdi. 
Biraz ilerdeki masada bir çift şaşkın gözlerle bana bakıyorlar. Rahatlık 
duymaya başlarken bir yudum bira aldım, midem bulandı, birden simsiyah 
bir kay çıkardım gerisini elimle ağzıma bastırarak koşa koşa lavaboya inip 
boşalttım, bereket lavabo boş, kimseler yok. Yüzümü yıkadım, merdiveni 
adeta sürünerek çıktım, hesabı ödeyip eve gideceğim; ev iki adımlık yerde, 
fakat bana irişilemiyecek kadar uzak geliyor, bir yerde yığılıp kalmasam 
bari diye düşününyorum. Açım da yirmi dört saattir; ağzıma bir şey 
koymadım, onun da etkisi var belki de. Merdivenleri adeta emekleyerek 
çıktığımı hatırlıyorum, ancak soyunabildim; kendimi çaprazlama yatağın 
üstüne bırakmışım.

Ne kadar uyuyabildim bilmiyorum; ağzımın içi dolmuş etraf kan olmuş-
tu hep. Ölüyorum diye düşündüm; muhakkak ölüyorum; hayat ağzımın sol 
üst damağında küçücük bir delikten şırıtıyla akıyor, aynayı tutup ağzımın 
içine bakıyorum, ne oksijenli pamuk tamponu ne hiçbir şey fayda etmiyor, 
kan durmadan ığıl ığıl boşanıyor. (...) Başımı kaldırıp tekrar aynayı ağzıma 
tutup bakıyorum, oksijenli su gargarasını yapıp ağzımın içini temizleme-
den biraz sonra kanama tekrar başlıyor, devamlı, ağır, hiçbir şeyin önüne 
geçemediği kanama. Kalkabilsem, ıslanan kirlenen havluları yatak çarşaf-
larını değiştirebilsem. Hiç olmasa ölümün karşısına temiz pak çıkabilsem! 
(...) (s. 137-138)
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Hava da soğuk aksi gibi, soba geçmeye başlamış… Ölüm; diyorum, 
ölüm bu; hesaplıyorum; bir gün iki gecedir belki de iki litre kan kaybettim; 
daha ne kadar dayanabilirim? Resmi de götürüp veremem; yazık halbuki 
bu iş için yapmıştım... Çocuklardan birisi de uğramadı aksi gibi! Sefa 
yahut Oktay filan uğrasalar resmi veririm onlara götürürler yerine, altmış 
frank vermek lazım; var yanımda! Gelirken söylerim bir takım da atlet fa-
nilesiyle don alırlar, ölürsem de hiç olmazsa daha başka türlü olur… Kimse 
gelmezse ne yaparım? Acaba Mr. Detais’ye telefon etsem desem ki: - Mr. 
Detais; resim var yarışma için, hastayım halim yok; bir ara uğrayıp alıp 
götürürseniz iyi olur! Yahut Abidin’e haber göndersem, Güzin’in arabası 
var. Ama olmaz ki, münasebet almaz… Sabah kadar dayanabilsem! Kalkıp 
bir limonata yapayım dedim, hem de leğeni boşaltırım! Limonu yarısına 
kadar sıkabildim, başım döndü tekrar kusma geldi, kaybettim, yatağa attım 
kendimi…

Uyuyabilsem; beş dakikaya bile razıyım, fakat nerde! Ağzım doluveriyor 
hemen… Biraz dinlendikten sonra kalkıp limonatayı yaptım, tekrar yatağa 
attım kendimi; içmeye dermanım yok Hastahaneye kaldırıverseler beni… 
(s.139)

(...) Yine dalmışım biraz, ağız dolusu bulantıya uyandım: “ölüm” diye 
düşünüyorum, o kadar da korkulacak bir şey değil, yavaş yavaş geliyor işte, 
hiçbir acım da yok üstelik, halsizim işte; o kadar! Sabaha kadar dayana-
bilsem hastahaneye giderim, ne de olsa gündüz; ama gecenin ortasında bu 
işe atılamam, düdükler çalarak gelen cankurtaran arabasını düşünüyorum, 
zaten haber versem bile nasıl haber verebilirim, değer mi acaba, diş çektir-
mekten ölen duyulmuş mudur hiç! 

Kapı çalınıp şu anda biri gelse belki de durur diyorum bu kan, bu kan 
belki de yalnızlığın akan kanı, yalnızlığım yalnızlığıma kan ağlıyor işte 
adeta… (s. 140)

(...) Duruyor gibi galiba, yoksa bana mı öyle geldi, aynayı alıp bakıyo-
rum, önüne geçilmez akış devam ediyor, yalnız bir şeye dikkat ettim; la-
vaboya gidip başım dönüp de kendimi yatağa atınca biraz eksiliyor, bütün 
halsizliğime karşı kakıp yüzümü yıkadım, soğuk su biraz iyi geldi, yerin 
ayaklarımın altından çekildiğini hissetmeyi başlayınca koşup kendimi 
yatağa attım… (s.141)

(...) Tası dökmek için kalktım, pencereden rıhtımdaki saati görmiye 
çalışıyorum, onunla anlarım vaktimi hep, cam puslu göremedim, ayaklarım 
kaymıya başladı yine altından kendimi yatağa attım. Ölmem, diyorum 
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artık, herhalde ölmem, ölseydim her halde ölürdüm şimdiye kadar! Bir 
uyuyabilsem, beş dakikasına bile razıyım, ah bir uyuyabilsem! (s.141)

(...) Uyandım, yine ağzımdan akan kan havluda göl olmuş, leğene 
kustum, kan kokusu fena ediyor beni; havluyu katlayıp başımın altına 
koydum, yeni havlu çıkarmaya takatim yok çünkü… Güçlükle, bin türlü 
güçlükle oksijenli suyla çalkalıyabildim ağzımı, başım yastığa düştü... 
Sigara içeyim dedim, bir sigara içeyim! Bir sigara yaktım; hiçbir lezzeti 
kokusu yok: attım sigarayı sonra birden aklıma geldi, tütün, dedim kanı 
durdurur derler, öyle işittim. Evliya Çelebide mi bir yerde okudum hatırlı-
yorum, tütün koysam acaba mikrop kapar mı yara, ama dezenfekte ederim 
oksijenli suyla bir Gauloise’in kağıdını çıkarıp tuttum yaranın üstüne 
bastırdım, dursun diyorum, bakalım ne olacak... Biraz sonra ağzımın içini 
tütünün zehir gibi acı lezzeti doldurdu, kanın tuzlu tadını duyamıyorum, 
yoksa durdu mu? Aynayı alıp baktım, ıslanmış tütünden de kan damlama-
ya başlamıştı bile… Ne olursa olsun, dedim; tutacağım bu tütünü ağzımda, 
hiç olmazsa kanın o iğrenç kokusunu alıyor… Tekrar biraz uyudum galiba, 
bir saat kadar olmuştu yaraya tütün koyalı ağzım zehir gibi oldu; tütün 
çiğneyenler nasıl çiğnerler bilmem ki! Çıkardım tütünü, ağzımı oksijenli 
suyla çalkalayıp aynaya baktım, biraz sonra tekrar kanamıya başladı; başım 
yastığa düştü ümitsizlikle…

Ağzımı temizleyip oksijenli suya bastırılmış pamuk tamponu tekrar 
yaraya bastım. Yastığı biraz kaldırıp başımı dik tutacak şekilde ayarladım, 
inanılacak gibi değil, o tuzlu lezzet yayılmadı, nedense yayılmadı; her 
halde tütünün acısı uyuşturdu dilimi diyorum; ama belki de sakın din-
miş olmasın... Korka korka aynayı alıp baktım, pamuk beyazlığı var... Fra 
Anjelike göklerdeki cennetinden inip ağzımdaki o küçük yaraya sihirli 
fırçasıyla dokundu sanki; ağzımın içine bir cennet rahatlığı sindi... Başımı 
bile oynatmıya cesaret edemiyorum artık, tekrar yeniden başlayabilir diye, 
ayna elimde ağzımın içini bir cennet bahçesi seyreder gibi seyrediyorum… 
Yavaş yavaş başımı yastığa dayadım, gözlerimi kapadım, saat altıyı vurdu, 
demek saat altı olmuş, salı günü akşam beşte çektirdim bu dişi, kaç gün 
sürdü bu kabus diye hesaplıyorum; acaba yeniden başlar mı, bu sefer 
cankurtarandan başka çare yok; kimse de gelmedi daha… Ağzımı açıp 
aynaya baktım, pamuk bembeyaz, tertemiz; dişimi çeken eller gibi beyaz 
ve temiz; öpeceğim geldi içimden o eli, olsa da öpsem diye düşündüm; 
atlattım bu işi, atladı; bir komplikasyon olsaydı onun da başı belaya girerdi 
diye düşünüyorum, ben söylemezdim ama sorarlardı bu işin sorumlusunu 
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öğrenirlerdi...
Yatakta hiç kıpırdamadan geceyi bekledim; büyük bir bardak dolusu çok 

şekerli limonata yapıp içtim.
Uyku uyuyamıyorum ama rahatım... Ağzımın içinde o iğrenç tuzlu lez-

zet yok artık, bir saatte belki yirmi defa aynaya baktım. Yok geçmiş; geçmiş 
artık... Ertesi gün öğleye kadar uyumuşum... (s. 142-144)

TDBD 163 (Ocak 2018)

Cihat Burak
1943’te dönemin İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık bölümün-
den mezun olan Cihat Burak çeşitli kamu kuruluşlarında çalıştıktan sonra 
1952’de Birleşmiş Milletler bursu ile Fransa’ya gönderildi. Üç yıl Paris’te 
mimarlık ve resim eğitimi gördü. 1955’te yurda döndüğünde yeniden Ba-
yındırlık Bakanlığı’ndaki işine devam etti. 1961 yılında tekrar gönderildiği 
Paris’te kalarak resim çalışmalarına ağırlık verdi. 1965 yılında yurda dönen 
sanatçının, “Toplumsal Gerçekçilik” anlayışından hareketle çalıştığı yapıtla-
rının yanı sıra fantastik kurgulu yapıtları da vardır. 

Mimarlığı geçinmek için, resmi ise sevdiği için yaptığını belirten sanatçı-
nın metal baskı çalışmaları, porselen ve cam işleri ile pişmiş toprak heykel-
leri ve büstlerinde, resimlerindeki gibi Dışavurumculuk gözlenmektedir.

1992’de “Yakutiler” adlı kitabı ile Yunus Nadi Armağanı Yarışması’nda 
birincilik ödülü kazanan Burak’ın el yazısı ve daktilo yazılarından derlenen 
“Zenci Kalınız” adlı kitabı ise ölümünden dokuz yıl sonra yayımlandı.
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Olaylar 19. yüzyılda İstanbul’da bir muayenehanede 
geçer...

Hagop Baronyan’ın 1869 tarihli oyunu ‘Şark Dişçisi’ evlilikte sadakatsizlik 
meselesi etrafında dönen klasik bir komedi. Onu asıl önemli kılan sadece 
Türkiye -daha doğrusu Osmanlı- edebiyatında değil dünya edebiyatında da 
dişhekimi muayenehanesinin olayların merkezinde yer aldığı ilk örnekler-
den biri olması. Oyunun tamamı dişhekimliğiyle ilgili diyaloglar içerdiğin-
den sadece küçük bir kısmına yer verebiliyoruz.

Şark Dişçisi
(Oyun)
Hagop Baronyan
Çev. Boğos Çalgıcıoğlu
Aras Yayıncılık, 2010

Marta: Kendi arzusuyla, hatta yalvararak benimle evlenmek istedi. 
Çünkü güzeldim. Çünkü zengindim. Çünkü tahsilliydim. Çünkü… 

Çünkü… Ne bileyim, bir sürü güzel şeyim vardı. Ve şimdi her gece başını 
alıp, “diş çekmeye” diyor ve gidiyor. (sayfa 22-23)

* * *
Yeranyag: Günaydın anne! Neyin var bu sabah, sinirli gibisin?
Marta: Sinirli ne demek, aklımı kaçırdım! Yeranyag, baban yakışıksız 

tutumuyla ailemizi sefil bir hale düşürüyor. Sabah uyandığımda onu odada 
göremeyince ev başıma yıkıldı. Yine nereye gitmiştir gece?
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Yeranyag: Tabii ki hasta bakmaya gitmiştir.
Marta: Ne biçim hastalar var ki sadece geceleri gidiyor bakmaya.
Yeranyag: Babam diş ağrısı çoğu zaman gece bastırır ve hemen müdaha-

le edilmesi gerekir der. 
(sayfa 25)
* * *
Marta: Pazartesi gecesi neredeydin?
Taparnigos: Hasta bakmaya gitmiştim. 
Marta: Salı?
Taparnigos: Birinin dişini çekmeye…
Marta: Çarşamba?
Taparnigos: Diş doldurmaya…
Marta: Perşembe?
Taparnigos: Diş boşaltmaya… Ha ha ha, bizim hanım takvim gibidir. 

Haftanın bütün günlerini hatasız gösterir. 
(sayfa 27)
* * *
Margos: Hayır efendim, iki saattir sizi bekliyorum. Dişim ağrıyor.
Taparnigos: Otur biraz!
Margos: Peki efendim. Oturayım. (Oturur)
Taparnigos: Gözlerinden belli zaten dişinin ağrıdığı…
Margos: Yalvarırım doktor bey, beni iyileştirmek için elinizden geleni 

ardınıza koymayın. Şöhretiniz bütün İstanbul’a yayılmış. Adınızı duyar 
duymaz koştum. Çünkü…

Taparnigos: Mesleğimi iyi yaparım. Ben Avrupa’da eğitim alan dok-
torlardan değilim. Doktorluk benim tabiatımda var. Bana gelen hastalar 
daima memnun kalırlar. Senin de onlar gibi müteşekkir olacağına eminim.

Margos: Mükemmel!
Taparnigos: Sadece biri mi ağrıyor, yoksa hepsi mi?
Margos: Biri doktor, sadece biri. 
Taparnigos: Biri veya otuz iki… Dert değil, benim için fark etmez. 
Margos: (Kendi kendine) Usta birine benziyor.
Taparnigos: Dişin uzun zamandır mı ağrıyor?
Margos: İki hafta oluyor.
Taparnigos: Mesleğin nedir?
Margos: Tüccarım…
Taparnigos: (Koltuktan fırlar) Özür dilerim, tanıyamadım sizi. Buyurun, 
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buyurun, koltuğa buyurun, ayağınızı öpeyim, koltuğa geçin. 
Margos: Önemli değil efendim, lütfen rahatsız olmayın.
Taparnigos: Rica ederim. (Margos koltuğa oturur) Devam edin lütfen. 

(Hürmetkardır) 
Margos: (Kendi kendine) Ne alçakgönüllü bir adam. 
Taparnigos: (Kendi kendine) Ne açgözlü bir adam.
Margos: Bir zamanlar tüccardım. Ama şimdi değirmende çalışan bir 

işçiyim. İnsan değil miyiz? Bugün zengin, yarın fakir. Bugün sağlam, yarın 
hasta. Bugün dünya, yarın öte taraf… Ama ben hiçbir zaman ümidimi 
kesmem. Yakında tekrar ünlü bir tüccar olmaya kararlıyım…

Taparnigos: Ne hoş bir karar. (Kendi kendine) Şu edepsiz kadın yüzün-
den bugün işlerim ters gidiyor. (sayfa 34-36)

* * *
Nigo: (Kahve getirir) Beyim…
Taparnigos: (Margos’a) Geceyi nasıl geçirdin?
Margos: Hiç gözümü kırpmadım.
Nigo: Belli ki beyefendinin gözü ağrıyor.
Taparnigos: Kahvemi içene kadar sen ön hazırlıkları yap Nigo, beyefen-

dinin dişini çekeceğiz.
Nigo: Tabii efendim.
Taparnigos: Dikkat et, sakın korkutma.
Nigo: Baş üstüne efendim.
Taparnigos: Şiddete başvurmayalım.
Nigo: Tamam. 
Taparnigos: Tatlılıkla bitir. 
Nigo: Elbette. (Gider, masanın üzerinden bir ip alır, Margos’a) Kardeş, 

yanıma gel.
Taparnigos: Yanına git.
Nigo: (Margos’un ellerini bağlamaya çalışır, Margos izin vermez) Bırak 

da bağlayayım.
Margos: Neden, ben deli miyim? Allah’a şükür, aklım başımda, sadece 

dişim ağrıyor. 
Taparnigos: İtaat edin beyefendi. Benim yöntemlerim hastalarıma başta 

nahoş gelir. Ama sonunda buradan hoş bir şekilde çıkarlar. İzin ver, izin 
ver..

Margos: Neye izin vereceğim? Ben hırsız mıyım, haydut muyum…
Taparnigos: Ben senin bildiğin doktorlardan değilim. Sanatım neyi 
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gerektiriyorsa uygulamak zorundayım. Duydun mu? Boşuna beni sinirlen-
dirme de izin ver bağlasın. 

Nigo: Sonra pişman olursun.
Margos: Ama…
Taparnigos: (Masanın üzerinden tabancayı alıp Margos’a doğrultur) 

İtaat!
Margos: Tamam. Ta-ta-ta… Tamam.
Nigo: Niçin söz dinlemiyorsunuz, anlamıyorum ki. 
Margos: Değirmeni mi soruyorsunuz? Şurada, yakındaki bahçenin 

içinde. 
Taparnigos: Sorumun cevabı bu değil.
Margos: (Nigo’ya) Ne demek istiyor?
Nigo: Hep böyle sorar. Cevap ver.
Taparnigos: Alt katta mı, yoksa üst katta mı?
Margos: Üst katta efendim, üst katta. Elli kuruşa kiraladım. Küçük bir 

oda, kışın çok sıcak olur, çünkü duvarları kağıt kaplı. Bir de kadıncağız var, 
yatağımı toplar, bana ufak tefek yardım eder. İsterseniz size de kiralık bir 
oda bulabilirim. Sokağımız fena değildir.

Taparnigos: Anlamadın… Ağrıyan dişin, ağzının hangi tarafında? 
Margos: (Parmağıyla sağ tarafı gösterir) İşte efendim, bu tarafta.
Taparnigos: Ben sana bunu sordum, sen değirmenin bahçe içinde oldu-

ğunu söyledin. Alt sırada mı ağrıyan dişin?
Margos: Evet, evet, işte… (Gösterir) Alt sırada.
Taparnigos: Sen, gittin, yaşadığın odanın üst katta, duvar kağıdı kaplı 

ve sıcak olduğunu söyledin. Ağız içindeki kısımlara ve kullanılan aletlere 
taktığım özel isimler var, hastalarımın da bunları öğrenmesini isterim.

Nigo: (Alçak sesle, Margos’a) Öğrenmeye çalış, bir dahaki sefere lazım 
olur.

Margos: (Kendi kendine) Usta birine benziyor, neler de soruyor. 
Taparnigos: Eh! İş bitti, ağrıyan dişin nerede olduğunu öğrendik, şimdi 

de çekmeye çalışalım. Nigo! Şu tabancayı al ve beyefendinin ağzına doğ-
rult. 

Margos: (Korkuyla) Ne diyorsunuz efendim?
Taparnigos: En küçük hareketinde sık.
Margos: (Kekeleyerek) Kalsın! İstemiyorum!
Taparnigos: Sus! Sıkar bak!
Margos: (Şaşkın, heykel gibi kalır) Allah’ın sen bana yardım et!
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Taparnigos: Ne kadar korkaksın be!
Margos: Yok... yok… kor… kak… de…ği…lim.
Taparnigos: Ağzını aç! Biraz daha aç ki içeri ışık girsin. Açabildiğin 

kadar aç, şu tahta parçasını yerleştireyim ki kapanmasın. (Yerleştirir) Hah, 
böyle dur. Ben de kolay çalışabilmek için hazırlanayım. (Sabahlığını, şap-
kasını çıkarır, gömleğinin kollarını sıvar) Artık korkmana gerek yok, dişini 
çekilmiş bil.

Margos: Aaahh, ıııh, ooof…
Taparnigos: (Dürbünle Margos’un ağzına bakar) Göremiyorum Nigo, şu 

lambayı yak. Ne tuhaf diş, bakalım lambayla bulabilecek miyiz? (Lambayı 
Margos’un ağzına yaklaştırır)

Margos: (Geri geri çekilir) Aaah! Aaah!
Taparnigos: Nigo, ayaklarını bağla!
Nigo: Emredersiniz efendim. (Bağlar)
Taparnigos: (Sandalyenin üzerine çıkar) Diz çök! Çabuk, vakit kaybet-

meyelim! (Kerpeteni ağzına sokar ve çekmeye başlar) Ah, tahta düştü!
Margos: Ne yapıyorsunuz doktor, dilimi koparacaktınız!
Taparnigos: İnsanoğlu bazen hata yapar.
Margos: Yalvarırım, lütfen kerpeteni bırakın, başka türlü çekebilecekse-

niz çekin, yoksa ben gidiyorum.
Taparnigos: Ben sanatımı türlü türlü aletlerle icra edebilirim. Sakin ol! 

Dişini çekilmiş bil. Ustalığım Avrupalı doktorları şaşkına çevirip onları 
komik duruma düşürür. Bana bak arkadaş, bir insanın doktor olabilmesi 
için çok zeki olması gerekir. Nasıl ki cahil biri sırf siyah cüppe giydi diye 
rahip olamazsa, dişhekimliği de sadece diplomayla olmaz. Ayrıca, dişçinin 
öyle tecrübeli olması gerekir ki…

Nigo: Kendisi çok tecrübelidir. 
Taparnigos: Endişelenme, seninle biraz sert konuştum ama sanatım 

öyle gerektiriyor. Tatlılıkla olmaz. Sertlikle başlayan iş tatlılıkla, tatlılıkla 
başlayan iş de sertlikle biter. Fırtınadan sonra dinginlik, üzüntüden sonra 
sevinç, fakirlikten sonra…

Margos: Dilencilik…
Taparnigos: Hayır, zenginlik gelir. Sırtüstü yat evladım, ben aslında 

şimdiye kadar senin bütün dişlerini çekerdim ama gel gör ki bugün biraz 
sinirliyim. Yat oğlum yat, dişini çekilmiş bil. (Margos yatar, Taparnigos 
masanın üzerinden iplik alır) Şu ipliği dişine bağlayacağım, bağladığım 
gibi iş bitti, aç ağzını. Hah! Gördüm… veee… bağladım… tamaaam, bitti 
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bu iş. Yerinden kımıldama. Nigo tabancayı düzelt! (Margos’un önünde 
oturur, ayaklarını onun ayaklarına dayayarak çekmeye başlar) Ağrıyor mu? 
Sabret… Ne yapalım, şimdi çıkacak. Zavallı çocuk, ceviz mi kırdın, ne 
yaptın ki böyle… Hay Allah, ne biçim diş bu, yerinden kımıldamıyor. 

Margos: (Bağırır) Aaah, ooof !
Taparnigos: Nigo, tabancayı bırakma! Sabret oğlum, dişini çekilmiş bil. 

(İpliği biraz sert çeker, iplik kopar, sırtüstü yuvarlanır)
Nigo: (Efendisinin üstünü temizler) Üzeriniz tozlandı.
Margos: Aaah, ooof !
Taparnigos: Biliyorum, bütün kabahat karımın. Beni öyle bir sinirlendir-

di ki… (Ayaklarını yere vurarak) 
Margos: Aaah, ooof ! (Ayağa kalkmaya çalışır)
Taparnigos: Neden kalkıyorsun, yat, yerinden kımıldama, acele etme, diz 

çök, dişini çekilmiş bil. (Başka bir iplik alıp ağrıyan dişi bağlar) Bu sefer de 
olmazsa… (Çekmeye başlar) İşte, bir ses geldi, çıkacak…

Margos: Ah, ne olur bırakın gideyim…
Taparnigos: Patla! Kes sesini. İşte çıktı, çıktı, işte, hah! Biraz daha 

sabret! (Kuvvetlice çeker) Hah… Başardım… (Dişi Margos’a verir) Al di-
şini… Bana Taparnigos derler. Kendimi övmeyi sevmem ama bu meslekte 
benden iyisi yok. Avrupa’da okuyan doktorlar istedikleri kadar biz bu işin 
ustasıyız desinler, hıh!

Margos: Diş ağrısı çekmenin ne kadar zor olduğunu bir bilseniz… 
Taparnigos: Diş çekmenin ne kadar zor olduğunu bir bilseniz…
Margos: Sağ olun… Ama ağrı hafifleyeceğine daha da şiddetlendi…
Taparnigos: İlk başta öyle olur.
Nigo: Herkese öyle olur.
Margos: (Dişlerini eliyle yoklayarak) Ağrıyan diş burada, siz yanlışlıkla 

yanındaki dişi çekmişsiniz!
Taparnigos: Hadi canım, kör müyüm ben? 
Margos: Yanılmışsınız. Dişçi bey, bu oyun daha sürecek mi?
Taparnigos: Dur bakayım… (Eliyle dişleri yoklar) Hakkınız var… Ama 

ben yanındaki dişi kasten çektim.
Margos: Kasten mi… Kasten mi… Peki benim sağlam dişime yazık 

değil mi…
Taparnigos: Ne diyebilirim çocuk, sen aptalsın. Eğer bu dişi çekmesey-

dim, diğerini çekebilmek için çok uğraşmam gerekirdi. Bu söylediğime 
inanmayacak kadar salak olduğunu sanmıyorum. Soruyorum sana… 
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Kökünü iyice açmadan bir ağacı sökebilir misin? Cevap ver…
Nigo: Doğru söylüyor.
Margos: Benim ağzım orman mı?
Taparnigos: Teşbihte hata olmaz. Ben senin kadar düşünmüyor muyum? 

Ağrıyan dişi birden bire çekmek! Ha ha ha… 
Nigo: Çok iyi düşünür.
Taparnigos: Ben yapacağım işi önce iyice düşünür, sonra uygulamaya 

geçerim, anladın mı? Artık korkmana gerek yok, bunun kökü iyice ortaya 
çıktı.

Nigo: Herkese de böyle yaparız.
Margos: Daha konuşacak mısınız? Ne yapmanız gerekiyorsa yapın, acele 

edin, tamam mı? Çabuk bitirin şu işi…
Taparnigos: “Yavaş yürüyen yorulmaz” der atasözü. 
Nigo: Doğru söylüyor, o hiç yorulmaz. 
Margos: (Kendi kendine) Ayağımı şu kapında dışarıya bir atabilsem… 

(Yüksek sesle) Haydi çabuk, acele ettim, ben sizin oyuncağınız mıyım?
Taparnigos: (Masanın üzerindeki şişeleri karıştırmakta, güya bir şeyler 

aramaktadır) Tahta… Tahtayı koy ağzına, nankör! Ben canla başla sana bir 
hizmette bulunmak için uğraşayım, sen bana neler söylüyorsun. Utanmı-
yorsun değil mi? Senden para mı alacağımı zannediyorsun. Biraz daha 
sabret, sonra al dişini git. 

(sayfa 36-43) 
* * *
Taparnigos: Gel! İki saattir senin için bir ilaç arıyordum, buldum. (Bir 

şişe verir) Al bunu, bir pamuğa birkaç damla damlat, ağrıyan dişinin 
üstüne günde sekiz kere koy. Birkaç gün aynısını yap, baktın ki ağrı artıyor, 
bana gel. Kendini iyileşmiş bil. (Margos anladığını belirtmek için başını 
sallar) Bekle, ağzından şu tahtayı çıkarayım. Nigo, ellerini ayaklarını çöz. 
(Nigo Margos’u çözer) Anladın mı oğlum? Zannederim ki ağrıyan dişi 
çekmemize gerek kalmadan tedavi edebileceğiz. 

Margos: (Margos masaya yaklaşıp tabancayı kapar) Sorularıma cevap 
ver: Doğuda mı, batıda mı?

Taparnigos: Ne oluyor yahu? 
Margos: En küçük harekette bulunursan ölürsün! Nigo, ellerini bağla 

şunun.
Nigo: Beyefendi…
Margos: Anında öldürürüm! Çabuk bağla! (Taparnigos’a) Üst katta mı, 
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alt katta mı?
Taparnigos: Defol, ahlaksız, adi!
Margos: Nankör, bana karşı mı geliyorsun? Nigo, tahtayı şunun ağzına 

koy.
Taparnigos: Ne tahtası, bir dakika…
Margos: Sabırlı ol, benim tarzım bu… Bağlarım. Çünkü bir dişhekimi, 

sadece diplomayla mükemmel bir dişhekimi olamaz. Biraz da akıllı olması 
gerekir. Tıpkı eğitimsiz bir rahibin sadece siyah cüppeyle mükemmel rahip 
olamayacağı gibi. Benim metotlarım ilk başta rahatsız edici gibi görünse 
de, sonunda hastalarım mutlu olurlar. (Kerpeteni alır) Sabret, dişini çekildi 
bil. 

Nigo: (Kendi kendine) Şuradan yavaşça sıvışayım, yoksa bu benim de 
dişimi çekecek. (Çıkar)

Margos: (Kerpeteni Taparnigos’un ağzına sokar) Ah zavallı çocuk, dişin 
uzun zamandan beri mi ağrıyor?

Taparnigos: Aaah! Aaah!
Margos: Bana verdiğin yağdan birkaç damlayı ağrıyan dişine damlat. 

Hoşça kal. İşte böyle muhterem dişçi, buna “dişe diş” derler. (Gider)
Taparnigos: Aaaah, nereden karşıma çıktı bu adam… Ellerimi ayakları-

mı bağladı. (Uşağa seslenir) Nigo, Nigooo… (sayfa 46-47)
* * *
Taparnigos: Gel şu dişi çekelim.
Levon: Dişimin ağrısı geçti.
Taparnigos: Beni ilgilendirmez. Gelmeseydin… Burası hastahane değil, 

dişini çektireceksin, emeğimin ücretini ödeyeceksin, sonra nereye istersen 
gidebilirsin. Duydun mu? Bak, sana dostça söylüyorum, izin ver de şu işi 
tatlılıkla bitirelim, yoksa fena olur ha! Nigo… Nigo… Nigooo…

Nigo: (Girer) Buyurun efendim.
Taparnigos: Ön hazırlıkları yap.
Nigo: Sonra diğeri gibi olmasın?
Taparnigos: Eşek! Sana ne emrediyorsam onu yap. 
Nigo: Beyefendi nereli? Batı mı, doğu mu?
Taparnigos: İşine bak!
Nigo: (İp alıp Levon’a yaklaşır) Kalk!
Levon: (Kendi kendine) Ne yapmak istiyor? Ayağımı bağlayacak. Acele 

tüymem lazım. 
Taparnigos: Çabuk ol!
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Nigo: Çabuk. (Nigo ayağını bağlayacağı sırada Levon oan bir tekme atıp 
kaçar. Nigo yuvarlanır)

Taparnigos: (Koşarak) Yakalayın! Hırsız…
Nigo: (Toparlanırken) Ben de koşup şu adamı yakalayayım. Yoksa pat-

ronum öfkelenir de ağzımda diş bırakmaz. Pek bir ustadır. (Koşarak çıkar) 
(sayfa 52-53)

* * *
Taparnigos: Bırak Allah aşkına. Bize rahat yok. Doktor değil misin, her-

kesin uşağısın! Bu gece biraz istirahat etmek istiyordum ama suya düştü. 
Az önce bir mektup aldım, illa gitmem gerektiğini yazmışlar. Diş ağrısın-
dan bir haftadır gözüne uyku girmiyormuş. Gitmesem olmaz, yazıktır... 
(sayfa 71)

TDBD 128 (Şubat-Mart 2012)

Hagop Baronyan
1843’te Edirneli yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğan Baronyan, ilk ve 
orta öğrenimini Ermeni okullarında tamamladı. Bu arada bir yıl kadar da 
bir Rum okulunda eğitim gördü ve Rumca öğrendi. Kendi kendine Fransız-
ca ve İtalyancayı öğrendi. Poğ aravodyan (Sabah Borusu), Yeprad (Fırat), 
Meğu (Arı), Ermenice ve Osmanlıca olarak iki farklı versiyonu yayımlanan 
Tadron yani Tiyatro, Khigar (Bilgiç), Dzidzağ (Gülüş) isimli dergilerin yayını, 
içerdikleri toplumsal eleştiriler nedeniyle sıklıkla Osmanlı sansür bürosu 
tarafından durduruldu. 1865’te yazılan ilk oyunu, Goldoni’nin orijinal ese-
rinin bir tür taklidi olan Yergu derov dzara mı (İki Efendili Bir Uşak) adlı kısa 
bir farstı. Bundan dört yıl sonra, ilk komedisi Adamnapuyjn Arevelyan (Şark 
Dişçisi) geldi. 1872 yılında Şoğokortı’ya (Dalkavuk) başladı ancak yarım 
bıraktı. Bu eseri yaklaşık elli yıl sonra, bir başka büyük mizah yazarı olan 
Yervant Odyan tamamlayacaktı. 1880-81 yıllarında esaslı taşlaması Med-
zabadiv muratsganner (Haşmetlu Dilenciler) yayımlandı. 1891’de İstanbul 
Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde tüberkülozdan öldü. 
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‘İnsan diş diş ölür’

Yukarıdaki ifadeyi Hakan Şenocak’ın Beyaz Kuşun Çaresi öyküsünün an-
ti-kahramanı Raci geçiriyor aklından. Şenocak’ın Can Yayınları’ndan çıkan 
ve 13 öykücünün birer öyküsünün yer aldığı Onüç Büyülü Öykü kitabında 
yer alan öyküsü yukarıdaki cümleyi kurduracak kadar dayanılmaz bir diş 
ağrısı üzerine kurulu. Öyküye dikkatimi çeken meslektaşım Burak Yandıma-
ta’ya buradan bir kez daha teşekkür etmek isterim.

BEYAZ KUŞUN ÇARESİ
Hakan Şenocak
Can Yayınları
1. basım

Hayatta başarısız, mecburen yalnız, geleceği ümitsiz bir adam dişi 
ağrıyor diye kendini altıncı kattan aşağı atmaz.

Atmaması gerekir. 
Raci’nin de atmayacağı umulur. Karısı tarafından terk edilmiş, biricik 

oğlu görmesinden esirgenmiş, işyerinde şefin şamar oğlanı olmuş, so-
kak köpekleri nezdinde şu kadar değeri kalmamış, bir ufak rakı içmeden 
kendini insan yerine koymaz hale gelmiş dahi olsa atmaması gerekir. Öyle 
umulur.

Bırak yeni sevgiliyi, yeni arkadaş bile bulamasa, bırak kediyi, bir muhab-
bet kuşu dahi olmasa yine de atmaması gerekir. Öyle umulur.

Raci o akşam işten bir buçuk saat erken çıktı. Arkadaşı ve dişçisi olacak 
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Memet’e telefon edip, feci ağrısı olduğunu, hemen ona geleceğini, şu 
şerefsiz dişi çekip onu bu ıstıraptan kurtarmasını istediğini söyledi. Dişçisi 
olacak Memet’in çok işi vardı ama, arkadaşı olacak Memet, “İyi, gel, bir 
ara bakarız,” dedi.

Raci apseden şişik, kahırdan pişik bir suratla şeften dişçiye gitmek için 
izin istedi. Şef lütfedip Raci’nin suratına bakmadan,

“Tabi Raci, geçmiş olsun,” dedi.
Raci çıktı. Kapıdan bir taksiyi çevirdiği gibi soluğu Memet’in muayene-

hanesinde aldı. “Memetim bir tanem, çek şu ziktimin dişini!” dedi. 
“Dur bir bakalım,” dedi arkadaşı olacak Memet ve öteki, Raci’nin ağzını 

bir güzel açıp söz konusu dişi göz ucuyla muayene ettikten sonra, “Kötü,” 
dedi. “Çek!” dedi Raci.

“Çekemem. Apse yapmış. Antibiyotik kullanman lazım.”
Raci’nin içinden dişçisi olacak Memet’in boğazına sarılıp sıkmak geçtiy-

se de yapmadı. Yalvardı:
“Memet, çek şu dişi anam, kurtar beni.”
“Olmaz,” dedi dişçisi olacak Memet reçeteyi yazarken.
Raci öylece oturup kalmış, dişçisi olacağa sallayacak küfür bulamamıştı.
Memet kağıdı Raci’ye uzatıp, “Ezcaneden şu antibiyotiği al, üç gün 

kullan, gel,” dedi.
Üç gün.
O üç gün boyunca ayakları, Raci’yi balkona götürüp getirip, getirip 

götürüp durdu ama, aşağı atmadı. Dayanacaktı. Taş olsa dayanamaz, Raci 
dayanacaktı. Balkonla salon arasında mekik dokudu. Kendine söylediği 
yalanların bini bir para! Üç gün sonra diş gidecek, ıstırap bitecek filan. İyi 
de o üç gün nasıl geçecek? Bu soruyu sorunca balkona gidiyor, biraz durup 
düşündükten sonra geri dönüyordu.

Her daim kadersiz ve kısmetsiz Raci o üç gün içinde kendini balkondan 
aşağı atmadı. Atamadı. Dayandığından değil, ödlekliğinden. Yapamadı. 
Ama bir terslik olmalı ki, Raci’nin dişi ilaç milaç dinlemedi, üç gün sonra 
iyice şişti, sol gözü kapandı, manzarası iyiden iyiye kesildi.

Ölmedi. Hani balkondan atlamasa, ağrıdan öleceğine emindi ama, işle-
diği günahların acısını mı çekiyordu ne, bir türlü ölemedi. Neredeyse son 
nefesinde dişçisi olacak Memet’e gittiğinde, daha kapıda, “Allah Allah! Ne 
bu hal yahu!” dedi arkadaşı olacak Memet.

Raci artık konuşamıyordu. Yüzünün sol yanı trafik kazası geçirmiş gibi 
şişmişti. Elbette ölmek istiyordu ama son bir umutla Memet’e görünmeyi 
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istemişti.
“Geç abi, geç şu koltuğa da bir bakalım yahu. Allah Allah!”
Raci’nin ağzı açılmıyordu. Bütün yüzü, bütün kafası, bütün vücudu yara 

gibiydi.
“Raci, problem var...”
Raci hiçbir şey söylemeden Memet’e bakıp kendini tuttu.
“Antibiyotik işe yaramamış. Hiç böyle şey görmedim. Ne yapacağız 

şimdi?”
Raci usulca gözlerini yumdu. Bir süre açmadı. Soruyu doğru duyup 

duymadığını düşündü. 
“Ha Raci? Ne yapacağız şimdi?”
Hani Raci sırf arkadaşı diye hekim edindiği Memet’i oracıkta gebert-

meyi sahiden çok istedi ama, vücudunu kaplayan acı öylesine dayanılmazdı 
ki, değil elini kaldırıp Memet’in burnunu suratına gömecek gaddar bir 
yumruk atmak, gözlerini bile aralayamadı. Her şeye rağmen o an şöyle 
geçti Raci’nin içinden: “İnsan diş diş ölür, tırnak tırnak, nefes nefes...”

Bir ara hiç kıpırdamadı. Gözlerini kapatıp koltukta öylece oturdu. Din-
leniyormuş gibi. Memet’in “Raci,” diye seslendiğini duymasına rağmen, 
hani parmağını iki santim kaldırıp da kıpırdamadı. Neredeyse bayılmış 
gibiydi. Ölmeyi istedi ama, bu öyle kolay değildi.

Bir dakika kadar sonra gözlerini açtı. Hani öyle açtı ki, bir dükkanın 
hızla yukarı fırlayan kepengi gibi. Ve hızla kapanan bir kapı gibi kafasını 
sertçe çevirip Memet’e baktı. 

Ayağa kalktı. Yanağı daha da şişmiş gibi geliyordu. Doğru olup olma-
dığını anlamak için elini götürüp yokladı. Şişmiş. Aynaya baktı. Feci. Sol 
yanak kel bir kafa gibi kocaman. Sol göz hepten kapanmış. Dudaklar 
yamulmuş. Göz görünmüyor. Yanakla alın birleşmiş. 

Raci oradaki boş koltuklardan birine bıraktığı ceketini sertçe aldı. Aynı 
sertlikle giyerken tek gözüyle Memet’e baktı. İşte bu tek gözün bakışından 
korktu Memet. Hem de çok.

“Ra-ci...” diye kekeledi.
Raci korku filminden fırlamış suratının tek gözüyle dik dik bakıp bir şey 

söylemedi. Demin o sivri aletle dişini iyice azdırdığını anlamıştı.
Ne tokalaşması! Hızla önünden geçti puştun. Yardımcısı olacağın kapıyı 

açmasını tabii ki beklemedi. Merdivenleri öyle indi. Sokağa öyle çıktı. 
Taksiyi öyle çevirdi. Şoföre nereye gitmek istediğini söyledi ama, şoför 
öyle anlamadı. Gerçi Raci bile anlamamıştı ağzından çıkan sözleri ama, 
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yine de kızdı herife. Şişten, konuşuyor gibi değil de, uluyor gibi çıkıyordu 
sesi. Eliyle işaret etti adama düz git diye. Bin bir çileyle eve kadar öyle 
geldi. Apartman kapısından öyle girdi. Suratını gören kapıcının, “Aaa Raci 
Bey!” diyen sesini öyle duydu ama, dönüp bakmadı. Asansöre binmedi. Bir 
an merdivenlerin başında durdu. Gözünü kapayıp açtı, hiç acele etmeden 
usul usul basamakları tırmandı. Büyük acı çekmesine rağmen, evine, evinin 
balkonuna ulaşmak için acele etmedi; kendini aşağı atacağından emindi; o 
halde, ne kadar uzun yaşasa o kadar iyiydi. Sonunda altıncı kattaki dairesi-
nin önüne geldiğinde acıdan bayılmamak için kapının tokmağına tutundu. 
Bin bir güçlükle anahtarı çıkarıp açtı. İçeri öyle girdi. Ayakkabılarıyla 
salona daldı. Ceketini çıkarmadan balkon kapısına yürüdü. Dışarı çıktı. 
Kış karanlığının bastırdığı derin, ürkütücü boşluğa baktı. Buz gibi balkon 
demirlerine tutundu. Usulca elini yanağına götürüp yokladı.

İşte Raci o perişan kere perişan olduğu dehşet anında, içinde kıvranan 
canın farkına öyle vardı. İçinde bedeninden bağımsız gibi salınıp duran, o 
zavallı, o uçmak üzere olan canın.

Raci o an nedense kendine değil de, içindeki zavallı cana, küçük, üşü-
müş, aç bir kedi yavrusuna acır gibi acıdı. Kederli, üzgün bir gülümseme 
geçti yüzünden. Başını kaldırıp, suratının tüm korkunçluğuyla gecenin 
karanlığına, aşağıdaki ürpertici boşluğa, ölümün derin, obur gırtlağına 
baktı. Gözleri kararırken hızla şu sözcükler geçti içinden: “Senin işin bitti 
diş... Yarın...”

Hayatta başarısız, mecburen yalnız, geleceği ümitsiz Raci’nin, dişi 
ağrıyor diye kendini altıncı kattan aşağı atmaması gerekirdi. Raci’nin 
bunu yapmayacağı umulurdu. Karısı tarafından terk edilmiş, biricik oğlu 
görmesinden esirgenmiş, iş yerinde şefin şamar oğlanına dönmüş de olsa 
atmaması gerekirdi. Raci’den bu beklenirdi. 

Bırak yeni sevgiliyi, yeni arkadaş bile bulamasa, bırak kediyi, bir mu-
habbet kuşu dahi olmasa yine de atmaması gerekirdi. Öyle umulur, öyle 
beklenirdi. 

Raci iki eliyle buz gibi balkon demirini kavradı, sımsıkı tutundu, göz-
lerini kapatıp bütün vücudunu kor gibi yakan acıyı, yalnızlığı, başarızlığı, 
tükenişi ve belki hayatında ilk kez, kendisinin önemini düşündü. Hatta 
Raci değil ama, dudakları, “Benim bir önemim var mı?” diye mırıldandılar. 
Mutluluğun değilse de, acının önemsediği bir adam olduğu fikrini çıkarıp 
gülümsedi.

“Oğlum bile aramıyor,” diye mırıldanan bu kez dudakları değil, Raci’ydi.
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Balkon demirin tutan elleri gevşedi, kafası, özellikle de ikinci kafası boş-
luğa doğru sarktı, gözleri karardı, omuzları aşağı devrilmeye başladı, beline 
kadar düştü, gitti gidecekken durdu.

Raci kendini balkondan atmadı.
Hızla içeri, salona geçti. Ayakkabılarını ellerini kullanmadan çıkardı. 

Sonra ceketini. Koltuğuna oturdu. Tek açık gözünü kapadı. Yüzü gevşedi. 
Kafasından, orada öylece otururken onlarca düşünce geçti ama, en 

önemlisi şuydu: “Bu diş beni balkondan aşağı atacak. Ne zaman?”
Koltuğunda oturabildiğine göre daha zamanı vardı demek. Gülümse-

diğinde ne kadar korkunç bir yüzü olduğundan habersiz, küçük bir çocuk 
gibi gülümsedi. Dişi tarafında ele geçirildiğini anlamıştı. Hiç olmazsa bir 
sigara içmek istiyordu ama, bakalım o diş buna izin verecek miydi?

Raci sigarayı ağzına sokamadı. Sigara da içemeyecekti demek. Hırsla 
gülümsedi. Çaresizliğin böylesini ne duymuş, ne görmüştü. Yine de gü-
lümsedi. Çaresizliğine. Hatta güldü. En çok da kapalı gözüyle.

Yine de yapabileceği bir şeyler olabilirdi: Balkondan atlayacağı ana ka-
dar orada öylece oturup geçmişi, oğlunu, hatta kendi çocukluğunu, mutlu 
günleri, eski günlerini düşünebilirdi. Mutlulukla aydınlandı yüzü. Alçak, 
kahrolası, namussuz dişi, işte bunu engelleyemezdi.

Ne yazık ki, yine yanılıyordu.
Düşünmeye, ilk diş ağrısında annesinin onu hekime götürdüğü günden 

başladı. Ne kolay çekilmişti dişi. Hiç acı çekmemişti. Sonra bir gün maç 
yaparken köpek dişi kırılmıştı da, neredeyse iki saat süren bir operasyon-
dan geçmek zorunda kalmıştı. Neyse ki, tam zamanında gitmişlerdi dişçiye 
de, küçük bir müdahaleyle kurtarmışlardı zavallıyı. Birkaç yıl önce de işte 
bu ağrıyan şerefsiz yine ağrımıştı; işte orada hata yapmıştı Raci; o kadar 
ağrıyıp sızlamıştı da kalkıp dişçiye gitmemişti...

Raci o anda farkında değildi ama anılara dalan, aslında o malum azı 
dişiydi. O zavallı diş. Kendi anılarına dönmek için başka çare bulamamıştı; 
Raci’ye bu kadar büyük acılar çektirmek pahasına, yarın yerinden sökülüp 
çıkarılmadan önce –bugün son günü olduğunu biliyordu, demin duymuş-
tu- son kez Raci’nin ağzında mutlu mesut sağlıklı yaşadığı günleri hatır-
lamak istemişti. Raci isterse sonra, kendi anılarına dilediğince dalabilirdi. 
Nasılsa Raci’nin ömrü uzundu. Onun sadece bir günü vardı.

Raci ertesi sabah erkenden dişçisi olacak Memet’e gitti. İçeride hastası 
olmasına rağmen küt diye girdi. Memet’e, “Çek şu ziktimin dişini!” dedi 
ama, Memet sözleri anlamadı.
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“Geç içeride beş dakika otur Raci.”
Yanıt vermeden bekleme salonuna yürüdü.
On dakika sonra Memet’in sekreteri bekleme salonuna girip, “Buyrun 

Raci Bey,” dedi. 
Şimdi iyiydi. Dişçi koltuğunda kıpırdamadan oturuyordu. Başını arkaya 

yaslamış, gözlerini tavana dikmişti. Dişçisi olacak Memet eldivenlerini 
giyiyordu.

“Uyuşmadığı için çok acıyacak.”
Raci’nin yüzünden tehlikeli, sahiden tehlikeli bir gülümseme geçti. Tek 

gözüyle Memet’in gözlerine baktı.
“Anladım,” dedi Memet, “acısa da çekeceğiz ziktimin dişini.”
Raci’nin dişi, infaz başlayıp da kerpetenin soğuk kellesi beyaz bedenine 

dokunduğunda küçük bir çocuk gibi kaçmak, yeni bir hayat için alıp başını 
gitmek, kanatlanıp geniş, mavi gökyüzünde uzaklara doğru uçan beyaz bir 
kuş olmak istedi ama, yapamadı. Hiçbir zaman yapamayacağını anlayınca 
da, olabilecek en derin çaresizlikle son kez sızım sızım sızladı. Gülümsedi. 
Kerpetenin onu nasıl sıkı sıkı kavradığını hissetti.

Gözleri sımsıkı kapalıydı Raci’nin. Dişi gövdesinden ağız ağır sökülür-
ken, bir daha hiçbir zaman böyle bir haz duymayacağını düşündü. Birkaç 
saniye sonra her şey olup bittiğinde ise, ağız mukozasında açılan çukurun, 
dün gece evinin balkonundan aşağı bakarken gördüğü derin boşluğa ne 
kadar benzediği geçti içinden. Usulca gözlerini araladı. Memet’in kerpete-
nindeki dişin nasıl kan ağladığına baktı. (s. 73-80)

TDBD 126 (Ekim-Kasım 2011)
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Kubelik nasıl ‘dişçi’ oldu?

İhsan Oktay Anar’ın baskı üzerine baskı yapan Puslu Kıtalar Atlası 17. 
yüzyıl İstanbul’unda geçiyor. Bugünün sokaklarında dolanıyormuşcasına 
detaylı İstanbul tasvirlerinin arasında, bilimsel merak, şüphe ve akılcılık gibi 
kavramlar üzerine tekrar düşündüren sürükleyici yapısıyla son 20 yılın en 
başarılı romanları arasına giren eserden küçük bir parça aktarıyoruz.

PUSLU KITALAR ATLASI
İhsan Oktay Anar
İletişim Yayınları
45. baskı, 2012

Bünyamin’in o uğursuz parayı bulmasından çok önce Pera’da Venedik 
balyosunun kâtipliğini yapan Kubelik adında biri vardı. Müsveddeleri 

temize çekmekle görevli olan bu zatın yazısı o kadar güzeldi ki, fî tarihin-
de yakınlarıyla helallaşan elçi onun tarafından yazılan bir protestoyu saraya 
götürmüş, ama padişah sert bir dille kaleme alınan bu evrakın muhteva-
sından ziyade yazının güzelliğiyle, harflerdeki kuyruklar ve çengellerle 
ilgilendiğinden kelleyi kurtarmıştı. 

Gelgelelim kötü arkadaşları Kubelik’i içkiye alıştırdılar. Mumcubaşı 
tarafından defalarca sarhoş yakalanıp falakaya yatırılınca sakat kalma teh-
likesi baş gösterdi. Kırılan kaval kemiği yeni yeni kaynamaya başladığında 
arkadaşları ona içkiye devam ederse sakat kalacağını söylediler. Fakat onun 
aldırdığı yoktu. Sonunda sarhoşken yine yakalandı ve falaka faslında kaval 
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kemiği aynı yerden yine kırıldı. 
Artık topal bir insandı. Şarap içmesini kesinlikle yasaklayan balyos, 

içkisizlikten bu zavallının ellerini titrediğini ve doğru, dürüst yazı yazama-
dığını görünce Kubelik’in kâtiplik görevine son verdi. Bu eski kâtip, artık 
elçilik binasının temizliğinden sorumluydu. Fakat yeni görevini de ihmal 
edip fırsat buldukça Galata meyhanelerine kaçamak yapması balyosun 
sabrını taşırdı. Kubelik işinden kovuldu ve kendisine Venedik’e gitmesi 
için tam otuz duka yolluk verildi. Fakat o, gemiye binmeden önce rıhtım-
daki meyhanelerden birinde azıcık demlenmeye karar verince olan oldu. 
Meyhaneden çıktığında sarhoş kafayla bir esir gemisine binmiş, güvertede 
sızıp kalmıştı. 

Çekiç sesleriyle uyandığında nursuz çehreli birtakım adamların ayak-
larına pranga taktıklarını fark etti. Onlara Venedik sefaretinde görevli 
olduğunu ağlaya sızlaya anlatmaya çalıştı ama hiç kimseyi inandırmayı 
başaramadı. Ne var ki onun acıklı feryatları üzerine rıhtımda biriken 
kalabalıktan hayırsever biri durumu balyosa bildirince sefaretten gelen bir 
görevli olaya müdahale etti. Esir tüccarları bu işte bir dalavere olduğuna 
inanıyor, Venediklilerin amacının kendi dindaşlarını bedavadan salıverdir-
mek olduğunu düşünüyorlardı. 

Nuh deyip peygamber demeyen esirciler Kubelik’i esir pazarına götürüp 
aracılara sattılar, aracılar ise tellallara teslim ettiler. Bereket versin ki Vene-
dik balyosu sabık kâtibini kurtarmak için mezata gelmiş, Hıristiyanların 
köle alması yasak olduğundan bu iş için bir Müslümanla anlaşmıştı. Ku-
belik kısa boylu ve son derce sıskaydı. Yüzü kir içinde, tırnakları ise uzun 
ve pisti. Sağlıksızlık işareti olarak teni yeşile çalıyordu. Durmadan öksürüp 
tıksıran bu adam üstelik topaldı. Bu haliyle onu kimse satın almazdı. Fakat 
balyosun bu işe gönüllü olduğunu bilen aracılar mezata adamlarını sokup 
fiyatı durmadan yükselttiler. Sonunda balyos, Kubelik’i bin iki yüz filuriye, 
yani ud çalıp ustaca rakseden bakire bir çerkes dilberi fiyatına satın aldı ve 
adamcağızın zincirleri çözülür çözülmez suratına okkalı bir tokat çarpıp, 
ona bir daha gözüne görünmemesini tembih etti. 

Eski efendisinin kendine verdiği on dükayı alan Kubelik, Venedik’e 
gidecek gemilere bu parayla kapağı atamadığını söylüyordu. Oysa topu 
topu iki barka ve bir kalyon kaptanıyla konuşmuştu. Üstelik pazarlık etse 
bunlardan biriyle muhakkak Kostantiniye’den gidebilirdi. Ama o böyle 
yapmadı. Özgürlüğünün ilk gününde meyhanedeki arkadaşları ona dostça 
öğütler verdiler. Kostantiniye’de artık kalamayacağını, parası tükenmeden 
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doğruca ülkesine, yakınlarının yanına gitmesi gerektiğini, gerekirse ona 
borç para verebileceklerini söylediler. Ancak o, bu tavsiyeleri anlayabilecek 
durumda değildi, çünkü midesine indirdiği dokuz maşrapa şarap etkisini 
göstermiş, başı önüne düşmüştü. Gece yarısına doğru, ülkesini yâdeden bir 
şarkıyı ırlaya ırlaya meyhaneden çıktığında gürültüden rahatsız olan biri 
onun kafasına ağır bir cisim fırlattı. Kubelik, başından kanlar aktığı halde, 
karanlıkta el yordamıyla bu cismi arayıp buldu: Bir kerpetendi bu. 

Dişçiliğe de o gecenin sabahı başladı. Elinde kerpetenle sokak sokak do-
laşıyor ve zavallıları diş ağrısından kurtarıyordu. Başlangıçta ücretini düşük 
tutup el mahareti edindi. Külhanlarda yatıp kalkıyor, kendisine ilişmeme-
leri için bıçkınların, leventlerin ve kalyoncu tarifesinin dişlerini bedavadan 
çekiyordu. Gecelerden bir gece, birkaç yeniçeri onun kıskıvrak yakaladı ve 
doğruca mumcubaşının huzuruna çıkarıldı. Rastladığı sarhoşları falakaya 
yatırmakla görevli olan bu adam, neredeyse bir öküzü yere devirecek kadar 
şiddetli bir diş ağrısı çekiyordu ve adamlarına erişebilecekleri ilk dişçiyi 
vakit geçirmeden getirmelerini buyurmuştu. Omuzları çökük ve pısırık 
görünüşlü bu adama: “Ee! Ne duruyorsun? Çek şu dişi!” diye bağırdı. Gel 
gör ki Kubelik istifini bozmuyor, kerpetenine bir türlü davranmıyordu. 
Mumcubaşı tekrar, “Bre zındık! Gel çek şu dişi. Biraz daha beklersen 
boynunu vururum!” diye gürledi. Kubelik hâlâ isteksiz görünüyordu, belki 
de kendisine topal bırakan bu adamın acı çekmesini seyretmek hoşuna 
gitmişti. Mumcubaşıya, “Ücretimi peşin ver öyleyse, tam elli filuri” dedi. 
Beriki ise köpürerek, “Zındık seni! Yarım akçelik iş için elli filuri istenir 
mi? Ne dediğini biliyor musun sen?” diye bağırınca o, “Öyleyse başka biri-
ni bul” dedi ve kapıya doğru yürüdü. Ama dışarı çıkmak üzereyken, zalim 
adamın bir işaretiyle yeniçeriler onu durdurdu.

Artık, bir müteşebbis için hiç de azımsanmayacak bir sermayeye sahip 
olan Kubelik gerekli yerlere toplam otuz filuri dağıtıp cerrahlık izni aldı 
ve Galata’da Mihel kapısına yakın bir yerde izbe bir dükkânı aylığı on yedi 
akçeye kiraladı. Galen’in Frenk dilindeki bir çevirisi eline geçince mes-
leğin birkaç püf noktasını öğrendi. Artık şarap parasını kazanıyor ve üç 
maşrapadan sonra ellerinin titremesi azalıyordu. İçkisinden kısıp kendine 
bir yüzük ısmarladı ve ortasına da kendisini topal bırakan mumcubaşının 
köpek dişini hak ettirdi. Artık saygın biri olmasına ramak kalmıştı. Fakat 
dükkânı pislikten geçilmiyordu. Zemin deşilmiş hıyarcıklardan, apselerden 
ve kara kabarcıklardan akan cerahatle kapalı gibiydi. Sonunda yüzüne, 
şimdiki meyus ifade çökmüştü. Külhanlarda yattığı sırada onun ağzını 
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bozan ve ona ayaktakımı dilini öğreten kabadayılar bile zavallı topala acır 
oldular. Üzüntüsünde, Galen’in kitaplarında rastladığı hataların payı yok 
değildi: Kıyamette ayağa kalkacak şu günahkâr bedenlerin içinde ne vardı? 
Galen’in kitabı bu soruya doğru dürüst cevap veremiyordu. Sonunda bir 
köpek leşini teşrih etmeye karar verdi. Gördüklerini, üç maşrapayı tüket-
tikten sonra titremesi kesilen elleriyle çiziyor ve şekillerin yanına notlar 
düşüyordu. Canlıların bedenleri olağanüstüydü, ama kendi bedeni acaba 
nasıldı? Bir insanı bedenini kesip biçmek büyük günahtı. Fakat bilme 
tutkusu onun yakasını bırakacak gibi değildi. Günün birinde düşüncelere 
dalmış gezerken, Ahırkapı’da sarayın denize bakan duvarlarının dibinde 
birtakım adamlar görmüştü. Bellerine kadar gelen uzun çizmeler giy-
miş bu adamlar kâh kıyıda çöplerin içinde, kâh suya girerek öteyi beriyi 
sırıklarıyla karıştırıyorlardı. Bunlar, arayıcılar adıyla nam salmış bir meslek 
erbabıydı ve sarayın çöplerinin denize atıldığı deliğin altında dolaşıp 
süprüntüleri karıştırarak buldukları değerli şeylerle geçimlerini sağlarlardı. 
Kubelik onlardan birinin bir şey bulduğunu seçti ve yanlarına gitti. Ada-
mın bulduğu şey bileğinden kesilmiş bir eldi. Orta parmakta değerli bir 
yüzük ışıldıyordu. Arayıcılar sevinçle yüzüğü parmaktan çıkardılar ve eli 
attılar. Hava kararınca Kubelik tekrar oraya gelip kimseler görmeden kesik 
eli aldı ve bir mendile sarıp gömleğinin içine soktu. 

Eli kesip biçerek kasları, bağları, damarları ve kemikleri mum ışığında 
bir kâğıda özenle çizdi. Amacı ise insan vücudunu keşfetmek ve bu günah-
kâr bedenin bir haritasını çıkartmaktı. O uğursuz teşrih atlasını hazırla-
maya da işte böyle başladı. Eğer o gün boğdurulan bir şehzade, bir paşa ya 
da cariye varsa, sarayda ceset sayısı kadar top atılıyor, Kubelik de akıntının 
cesetleri sürükleyeceği yer olarak hesapladığı Tophane’ye gidiyordu. Gece 
boyunca öksürüp tıksırarak sabırla beklemelerinin semeresini sonunda 
gördü ve ayağına bağlanan ağırlık koptuğu için kıyıya vuran bir cesede 
rastladı. Gömleğinden çıkardığı çuvala cesedi soktuktan sonra zor bela 
evine kadar taşıdı. Sabah olmuştu. Akşama doğru artan dayanılmaz koku-
ya rağmen kadavra üzerinde tam iki gün aralıksız çalıştı. O artık gerçek bir 
kâşifti. Kemiklere kabadayıların, kaslara meyhanecilerin adlarını veriyor, 
gülamlar ve köçeklere ise damarlar ve bağdokular kalıyordu... (sayfa 23-27) 

TDBD 138 (Aralık 2013)
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İhsan Oktay Anar
1960’ta Yozgat’ta doğan İhsan Oktay Anar lisans eğitimini Hacettepe 
Üniversitesi Felsefe Bölümünde, yüksek lisans ve doktora eğitimini Ege Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde yaptı. Aynı okulda öğretim 
üyeliğinden emekli oldu.

Anar’ı geniş bir okuyucu kitlesine ulaştıran Puslu Kıtalar Atlası, 20’den 
fazla dile çevrildi. 2009 yılında Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nün sahibi olan 
Anar’ın yayımlanmış kitapları Puslu Kıtalar Atlası (1995), Kitab-ül Hiyel 
(1996), Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri (1997), Amat (2005), Suskunlar (2007), Yedin-
ci Gün(2012) ve Tiamat’tır (2022).
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Psikiyatrinin babası

Liz Behmoaras’ın kaleminden Türkiye’nin değerli psikiyatristlerinden Bakır-
köy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin kurucusu Dr. Mazhar Osman’ın 
renkli hayatını okurken onun yakın arkadaşlarından biri olan Dişhekimi 
Mustafa Sami Mortom’u da tanıma fırsatı buluyorsunuz. Yaşamı kadar 
sanata olan ilgisi nedeniyle de zaman zaman bazı sanatçıların söyleşile-
rinde adı geçen bu meslektaşımıza ait satırları sizlerle paylaşmak istedim. 
Kitap, Osmanlı’nın son dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yılları hakkında da bilgi 
veriyor.

MAZHAR OSMAN
KAPALI KUTUDAKİ FIRTINA
Liz Behmoaras
Remzi Kitabevi 
3. basım, Eylül 2001

Sabahın erken saatlerinde vardığı mektebin kapısının önünde, kırmızı 
ve lacivert üniformalı birkaç genç doktor konuşuyor ve gülüşüyorlardı. 

Bunlardan bilhassa biri delikanlının dikkatini çekti. Geniş pantolonlu, ha-
fif paytak yürüyüşlü, kıvırcık uzun saçları küçük fesinden yakasına taşmış, 
‘pince-nez’(1) gözlüklü, gözlüğünün ardında mavi gözleri iki mavi boncuk 
gibi parıldayan bir genç hocaydı. Mazhar, onu önce hayranlıkla süzdü; 
sonra henüz tanımadığı, kendisiyle birlikte geniş kapıdan içeri giren başka 
bir gence, bu dikkat çekici zatın kim olduğunu sordu. Sorusunu yönelttiği 
öğrencinin herkesi tanıyor, her şeyi biliyor gibi bir hali vardı. Bilgiç bilgiç 
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başını sallayarak, cevabını anında verdi: “Adı Besim Ömer, nisaiyyecidir 
kendisi.”

Sonra da kendini tanıttı:
“Ben Mustafa Sami, nam-ı diğer ‘Çörçüp Sami’, bana sadece Çörçöp 

desen de olur!”
Mazhar, bu tuhaf lakaplı yeni arkadaşa fazla önem vermedi. Besim 

Ömer’e büyülenmiş gibi bakıyordu… Besbelli, onu çok yakışıklı, üstündeki 
kıyafeti de son derece havalı buluyordu. Onu tanımak, onunla dost olmak, 
onun gibi olmak arzusuna kapılmıştı. Nisaiyyecilik çok yeni bir uzmanlık 
dalıydı. Sadece Avrupa görmüş paşalar ve zengin ekalliyet, kadınlarını, 
doğururken erkek ellerine daha yeni yeni teslim etmeye başlamışlardı… 
Nisaiyyeci olmak, yeni öğrenciye o an çok cazip göründü. (sayfa 40)

* * *
Gençlerin gece eğlencenlerinden biri de, yat borusundan sonra ‘meddah’ 

gösterisi düzenlemekti. Güzel taklit yapan ve bol hikaye bilen Mazhar, 
kısa zamanda bu eğlencelerin yıldızı olmuştu. Kendisini büyük sınıflardan 
da çağırmaya başladılar. O da gider, yatakların başucundaki yüksek dolap-
ların birinin üzerine oturur, meddahlık yapardı. Herhangi bir baskın duru-
munda içine girebilsin diye, dolabın hemen önündeki yatak boş bırakılırdı, 
diğer öğrenciler zaten soyunup yataklarına yatar, öyle dinlerlerdi. Gözcü 
genellikle Çörçöp Sami olurdu. Parola da, şiddetli bir öksürük nöbeti!...

Bir gece Mazhar, dolabın üstünde hikayeler anlatır, diğerleri yatakla-
rında keyfli keyfli dinlerken, Çörçöp Sami ciğerleri parçalanacakmış gibi 
öksürmeye başladı. Meddah, anında önündeki yatağa atladı. Birdenbire 
yatakhaneyi kaplayan sessizliği, artık sadece derin horultular bozuyordu. 
Gelen zabit, şüphe dolu bakışlarını yataklara dikti, sonra şöyle bir dolanıp 
çaresiz uzaklaştı. 

Mazhar’ın en çok şaşırdığı şey, bu eğlenceler sırasında onları basan 
zabitlerin suskunluğu ve çekimserliğiydi; sebebini, çokbilmiş Çörçöp 
anlatmıştı toy delikanlıya: 

“‘Bana tecavüz etti veya tecavüze kalkıştı,’ gibi laflar ederiz diye ödleri 
kopuyor. Hiç olmamış şeyler değil ki bunlar!”

Edindiği ilk iki arkadaştan, Servet ne kadar çekingen ve içe dönük-
se, Çörçöp Sami o kadar ‘fırlama’, şakacı ve konuşkandı. Ayrıca, kendisi 
gibi edebiyata ve şiire merak duyar, şiir okur, şiir yazardı! Babası Teselya 
muharebesinde şehit düşmüştü. Çörçöp’ün, Gelibolu’da başlayıp, paşa kızı 
olan annesinin doğum yeri Priştine ve Üsküdar’dan geçerek, Galatasaray 
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Sultanisi’nde devam eden eğitimi, verilen aralar yüzünden epey uzamıştı. 
Mazhar’dan yedi yaş kadar büyüktü. Mazhar, arkadaşının ‘engin’ hayat 
tecrübesine, her daim şık ve havalı giyimine, her durumda sergilediği rahat 
tavırlara, mükemmel Fransızcasına hayrandı. (sayfa 47-48)

* * *
Bazı cumalar, Çörçöp Sami ve Selanikli Tevfik’le Üsküdar’dan faytona 

binerek, Küçük Çamlıca’daki kır kahvesine gidiyorlardı. Çörçöp’ün getir-
diği bir mandolin elden ele dolaşıyor, Mazhar’ın onun eşliğinde, arkadaş-
larının kulaklarını elleriyle tıkayıp gözlerini havaya kaldırmalarına aldırış 
etmeden, şarkı söylediği bile oluyordu. İstanbul’u tepeden seyrediyordu: 
şehir, ufalmış camileri, incelmiş minareleri, küçülmüş binalarıyla önünde 
uzanıyordu. (sayfa 56)

* * *
Akşamüstü Çörçöp Sami mektebin avlusunu bir aşağı, bir yukarı arşınlı-

yordu, abartılı el-kol hareketleriyle ve tumturaklı bir üslupla, nefret edilen 
müdürün ardından yazdığı mersiye ile kıt’ayı arkadaşlarına okuyordu.

“Bu bendergehte kim söyle emelçini beka oldu
Gelen her biri bir derd ile mahvü heba oldu”(2)
diye başlayan mersiye,
“Sadakatten o rütbe hissemendi istifa di kim
Ölürken son sözü ‘Padişah’ım çok yaşa’ oldu”(3)
diye devam ediyordu. Kıt’a ise şöyle başlıyordu:
“Cümlemiz kurtulduk ey ihvanı mektep vartadan
Namını bil ki, kaza sildi habisin haritadan”(4)
Cenazaden hemen sonraki Perşembe günü, Mazhar’a ne Çamlıca tepe-

lerinde mandolin konserleri, ne de Sarafim’de şiir dinletileri cazip geldi.
Çörçöp’ün, “Hadi, Setli Kahve’ye” demesiyle, Selanikli Tevfik, Yüksek-

kaldırımlı Sermet, Üsküdarlı Mazhar ve daha birkaç öğrenci, Sultanah-
met’te bulunan Arif ’in kıraathanesinin yolunu tuttular. Setli Kahve diye 
bilinen kıraathaneye varınca, vnce efendi efendi oturup caddeyi seyrettiler; 
ardından meddah gösterisini izlediler, sonra da nihavent makamından 
şarkılar söyleyen fasıl heyetini dinlerken dalıp gittiler. Ama nedense, bu 
akşamda bir başkalık vardı. Sanki o akşam, hep birlikte Müdür İhsan’ı bir 
daha ve farklı bir şekilde ‘gömmeye’ bunca yılıln baskısından kurtulmaya 
karar vermiş gibiydiler. “Burada uyuşuk uyuşuk oturacağımıza, Direklera-
rası’na kanto dinlemeye gitsek!” dedi.

Ceplerinde kalan paraları sayıp birleştirdikten sonra, oraya pek yakın 
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olmayan Direklerarası’na yaya gittiler. (s. 58)

* * *
Çörçöp’ün kendisinin hiçbir hırsı, hiçbir isteği yok gibiydi. Böylece rahat 

bir memuriyet bulak ve istediği kadar şiir yazmak… Bütün istediği buydu. 
Görünürde başka hiçbir şey ilgilendirmiyordu onu… Ne kadın, ne para, ne 
şan şöhret!... (s. 61)

(...) Düşüncelerini, her zaman yaptığı gibi Çörçöp’e anlattı. 
Arkadaşı omuz silkti: 
“Birader, şu adamı kafaya takma artık! Gel, seni değişik bir yere götüre-

yim de, biraz düşüncelerin değişsin!”
“Nereye?”
Çörçöp cevap vermeden, tebessüm etmekle yetindi. Gece vaktiydi ve 

Üsküdar’daydılar. Meydan’dan Ağahamamı’nın arkasına, Menzilhane yo-
kuşuna doğru yürüdüler. Gecenin zifiri karanlığında, yokuşun alt başında, 
eski, viran bir kahvehane duruyordu. Kapıdan içeri girdiklerinde, halka 
halka, bayıltıcı bir kokuyla yayılan dumandan boğulacak gibi oldular… O 
kesif kokuya biraz alıştıktan sonra, etraflarına bakındılar: Dört-beş metre 
genişliğinde, han odası gibi ber yerdi. Sağda bir kahve ocağı duruyordu. 
Karşı duvarda, camları kırık bir gömme dolap. Dolabın raflarında bir sürü 
sukabağı, hind istancevizi kabuğu, cam şişeler, bir-iki de nargile şişesi. Ge-
lişigüzel atılmış, kırık dökük lüleler. Kamış marpuçlar, meşin mapuçlar…

Kahvenin duvarları ve tavanı dumandan kapkara kesilmişti. Köşelerinde 
örümcek yuvaları oluşmuştu. Dört taraf tahta peykeydi. Bu peykenin bir-i-
ki yerinde, kirden iyice keçeleşmiş, üç-dört koyun postu seriliydi. Postların 
üzerine bağdaş kurmuş olan külahlı dervişler, yalınayak hamallar, beygir 
sürücüleri, kürklü, hırkalı, entarili beyler, Mazhar ve Çörçöp Sami gibi 
gencecik mektepliler… Özetle, çeşit çeşit insanlar, hepsi efkarlı bakışlarını 
boşluğa dikmiş, marpuç yerine kamışlara yapışmış, nefesleri birbiri ardına 
çekmekteydiler…

İki genç, ürkek adımlarla bir koyun postuna yönelik üstüne çöküverdiler. 
Kahveci onlara yaklaştı, “Hoş geldiniz beyler, kabakları getireyim,” diye 
fısıldadı. Çörçöp başıyla onaylarken, Mazhar reddetti. Su kabağını getiren 
kahveci, nargile başı üstündeki lüleye, kat kat, bir sıra tütün, bir sıra esrar 
yerleştirdi, cakalı bir hareketle ateşledi, kamışı üfleyerek öttürdü. Çör-
çöp’ün yanında bağdaş kurmuş yaşlıcı beye sundu. Adam kamışa yapışıp 
birkaç nefes çektikten sonra, Çörçöp’a verdi. O da çekip kabağı Mazhar’a 
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sessizce uzattı. Genç adam çok kısa bir tereddütten anından sonra yine 
reddetti. Onun yanındaki hemencecik kabağa uzandı. 

Kahve esrar dumanlarına iyice boğulmuştu. Esrarcılar, boğula boğula 
öksürüyorlardı. 

“Mastor olmuşlar,” dedi Çörçöp, yine bir fısıltı halinde…
Oradakiler gittikçe gevşemeye başlıyorlardı. Mektepliler özellikle İmpa-

ratorluğu dillerine dolar olmuşlardı. Saraya, tahta, padişaha veriştirip dalga 
geçmeye başladılar… Mazhar arkadaşını dürttü, kulağına eğildi:

“Bunlar hezeyan içinde; hadi, başımıza bir iş gelmeden, bir an evvel 
gidelim buradan.”

Öbürü onu duyacak halde değlidi. Çektiği birkaç nefesle rengi solmuş, 
bakışları dalmıştı. Tam karşılarında duran kıvırcık saçlı, Mazhar’a tanıdık 
gibi geliyordu. Kim olduğunu, adam birkaç nefes çektikten sonra ney üf-
lemeye başladığı zaman anladı: Güneş Kıraathanesi’nin kıdemlisi Neyzen 
Tevfik’ti bu…

Bir ara, Tevfik ney üflemeye ara verip Mazhar’a baktı: 
“O zayıf suratlı arkadışın nerede?” diye sordu. Necati’yi kastediyordu. 
Bu soru, Mazhar için bardağı taşıran son damla oldu. Yerinden nerdeyse 

hışımla kalktı, külçe gibi ağırlaşan Çörçöp’ü de sürükleyerek, kahvecinin 
eline biraz para tutuşturduktan sonra, kendini dışarı atıverdi. 

Dışarının erguvanlı bahar kokusunu derin derin soluduktan sonra, ona 
efkarlı efkarlı bakan Çörçöp’e çattı:

“Deli misin? Divane misin? İşimiz ne burada? Çok mu gıpta ediyorsun, 
şu serserilerin hem gülünecek, hem de ağlanacak haline? Beni esrar tekke-
sine götüreceğini söyleseydin, hayatta gelmezdim!” 

Arkadaşı, gevrek gevrek gülüyordu şimdi:
“Fena mı birader! Mademki hezeyan içindeler, sen de hezeyanlarını 

inceler, kitabına yazarsın, al sana, senin şubeni alakadar eden bir konu!”
Gülmesi hiç durmayacak gibiydi. Mazhar ise burnundan soluyordu. 

Oysa, tekkeye ilk girdiğinde, kendini o tuhaf havaya neredeyse kaptı-
rıyordu! İyi ki çabuk toparlanmış, şu zavallıların arasından hemencecik 
sıyrılmıştı. Faytona verecek paraları olmadığı için, Mazhar, Çörçöp’ü 
sürükleyerek, güç bela evine götürdü. O gece onu evinde misafir etmekten 
başka çaresi yoktu. Arkadaşı biraz daha güldükten sonra derin bir uykuya 
dalmıştı. Mazhar’a gelince, o, nerdeyse bütün geceyi düşünerek geçirmişti. 
Esrar tekkelerinde kaybedecek ne vakti, ne de parası vardı. Hayatı yine bir 
dönüm noktasındaydı. (s. 80-82)
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* * *
O sırada, Mazhar da düşünüyordu: Kızın ayağındaki ayakkabılar delikti. 

Diş ağrısından şikayet edip duruyordu. Besbelli ne yeni ayakkabı alacak, ne 
de dişçiye gidecek parası vardı. Elini çabuk tutmaya karar verdi. Oldukça 
güzeldi Saadet; hele hele çok genç, çok tazeydi. Bu yoksul haliyle uzun 
süre koca bekleyemezdi. (s. 259)

* * *
Çörçöp Sami Askeri Tıbbiye’deyken dişhekimliği de okumuştu; savaştan 

sonra bir süre için donanmadan ayrılmış, mütarekede, biraz kendi kısıtlı 
imkanları, biraz akrabalarının yardımıyla, Paris’te dişhekimliği ihtisası-
nı tamamlamaya gitmişti. Mazhar sürekli mektuplaştığı arkadaşının bu 
kararına hayret etmiş ama herhangi bir tenkitte bulunmamaştı. İstanbul’a 
dönmeden önce hem Paris’i tanımak hem de eski arkadaşını görmek isti-
yordu. Bu vesileyle de Fransa’nın büyüleyici başkentini onunla birlikte bir 
hafta boyunca doyasıya gezmiş oldu. (s. 266)

* * *
Çörçöp Sami’nin ya da şimdiki adıyla Sami Mortan’ın hayatı 30’lu 

yıllara kadar kendisininkinden çok farklı şekilde seyretmişti. Gülhane’de 
dahiliye stajından sonra Mecidiye kruvazöründe tabiplik… Donanmayla 
aylarca denizlere açılma. Sonra ani bir kararla Askeri Tıbbiye’de okudğu 
dişhekimliği ihsitasını ilerletmek için Paris’e yolculuk… Bir süre Paris’te, 
parasızlığına rağmen gönlünce sürdürülen deli dolu bir yaşam… Artık 
aykırılığına hiç gem vurmamanın keyfi…

Mazhar’ın arkadaşı İstanbul’a döndüğünde dişhekimi olarak muayene-
hane açacağına, ‘daha az zahmetli olur’ diye, Kasımpaşa’da Deniz Hastane-
si’nin ikinci hekimi olmuştu. Kabataş’ta Setüstü’nde, gelip geçici aşklarını 
yerleştirdiği küçük bir evde yaşıyor, orayı tıka basa antikalarla dolduruyor, 
hiç durmadan da hiciv şiirleri yazıyordu.

Cağaloğlu’na sık sık uğruyordu. Bazen eski arkadaşına, cebinden çı-
kardığı esrarengiz bir defterden şiirler okuyordu; şiirler kendisinin değil, 
bizzat Mazhar Osman’ındı. Mazhar, bunları ne zaman, ne için ya da kimin 
için yazmış olduğunu unutup gitmişti. Geçmiş çok uzaklarda kalmıştı! 
Kime yazmıştı ki, mesela bu aşk şiirini? Nedime’ye mi, Almanya’da ratla-
nan bir ‘azgın freulein’a mı, yoksa… Saadet’e mi?

Çörçöp, evde misafirler için bulundurulan kanyak ya da viskiyle kadehi-
ni doldurup, höpürdeterek keyifle yudumluyordu; nefret edilesini sigarasını 
Mazhar Osman’ın burnunun dibinde tüttürüyor; sonra da gözünün içine 
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baka baka, kahve fincanının içine bastırıp söndürüyor. Olsun! O fincan, 
sonra yere fırlatılıp tuzla buz olacak, pencereler ardına kadar açılacak!... 
Çörçöp, bu tuhaf hareketlerine, hatta herkesçe bilinen aykırı özel hayatına 
rağmen, yine kabul görecek. Bir o kaldı kendisine kafa tutabilen. Ama her 
defasında, şakalarıyla, sigarası ve içkisiyle, hocanın tahammül sınırlarını 
zorluyor; sanki dostluklarını sınamak isterbir bir hali var! (sayfa 329-330)

* * *
En yakın arkadaşı Dr. Mustafa Sami Mortam (Çörçöp Sami) Hoca’nın 

ölümünden bir ay sonra, yalnız yaşadığı Setüstü’ndeki evinde hayata veda 
etti. (s. 422)

TDBD 114 (Ekim-Kasım 2009)

Suat Derviş’ten

Liz Behmoaras’ın Suat Derviş hakkında yaptığı biyografik çalışma dişlerin 
hem estetik hem de sağlık yönünden insanları ne kadar etkilediğini ortaya 
koyuyor. Gülerken bile kendine sınırlama koymak ve ihmal edilen bir dişin 
yol açtığı sonuç...

SUAT DERVİŞ
Liz Behmoaras 
Remzi Kitabevi
1. basım Ocak 2008
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Dolgun dudaklı, çok küçük olmayan ve açıldığı zaman pırıl pırıl yanan 
bembeyaz dişlerini gösteren ne güzel bir ağzı var? Onda en fazla 

kadınlık ifadesi veren bu ağız!
Romanlarda ve hikayelerde sıkça, özenle tasvir edilen dişler; bembeyaz, 

muntazam, inci gibi… Yani yaşamı boyunca, üstelik çok genç yaşta dişle-
rinden yana sorunlu olduğu için, hiçbir zaman rahatça gülümseyemeyen, 
bundan dolayı da eliyle ağzını kapatarak kahkaha atmayı, kendine has bir 
tarz gibi benimseyenve benimseten Suat Derviş’in en büyük özlemi: 

Kırmızı dudaklarının arasında görünen çok beyaz dişleri, ince, çevik ve 
yumuşak bir vücudu vardı. (s.86)

“Bir Azap İlahı Gibi Taptığım Ölümünün Acısı”
1932 yılının Nisan ayında, Tıp Almanağı’nda iki paragraflık bir yazı yer 

almakta:
Türk tababet âlemi çok kıymetli erkânından birini, Tıp Fakültesi de 

muktedir hocalarından birisini daha kaybetti. Profesör İsmail Derviş Tür-
kiye’nin yetiştirdiği büyük, faziletli ve muktedir insanlarından biridir.

(…)
Son aylarda bir kırık diş yüzünden tahriş ile dilinde zuhur eden hasta-

lığın tedavisi için kendi arzu ve ısrarına mebni (dayalı) Almanya’ya gitmiş 
ve orada 3 Mart 1932 tarihinde vefat etmiştir. (…) Kendisiyle beraber 
Lyon’da tahsil eden arkadaşlarından, Doktor Ömer Şevki, Ali Galip 
beylerle Müderris İsmail Hakkı ve eczacı Hüseyin Hüsnü Bey’ler vardı. 
Bunlar onun tahsil çağındaki gayretinin şahididirler. 

Doktor İsmail Derviş’in çektirmeye bir türlü zaman bulamadığı kırık 
dişinin yarattığı tahrişin sonucunda açılan yarası bir türlü iyileşmek bilmi-
yordu. Halsizdi. Yorgundu.Sonunda muayene olduğu bir meslektaşı, ona “ 
dil kanseri “ tanısını koymuştu.

Hastalandığında elli sekiz yaşındaydı. Teşhisi tevekkülle karşıladığını, 
zaten ellisinden sonra yaşanan her günün Tanrı’nın yahut kaderin bir ar-
mağanı olduğunu düşündüğünü, gelini Neriman Dervişoğlu’nun anlattık-
larından biliyoruz. (s. 93)

TDBD 111 (Nisan-Mayıs 2009)

Liz Behmoaras
1950’de İstanbul’da doğdu. Çeşitli yayınevlerinde edebi eser çevirmenliği, 
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çeşitli yerli ve yabancı yayın kuruluşlarında serbest gazetecilik yaptı.
Türkiye’deki Yahudiler hakkında Türkiye’de edebiyatçı ve aydınlarla 

yaptığı söyleşileri bir araya getirdiği ilk kitabı Türkiye’de Aydınların Gözüyle 
Yahudiler 1993 yılında yayımlandı. İkinci kitabı Yüzyıl Sonu Tanıklıkları da 
bir röportaj derlemesi idi. Söyleşi kitaplarından sonra biyografi türünde 
eserler vermeye geçti. 1997 yılında yayımlanan Kimsin Jak Samanon? adlı 
kitabında büyükannesinin anılarını derledi. Ardından Mazhar Osman’ın, 
Moiz Kohen’in, Suat Derviş’in biyografilerini yazdı. İlk romanı Sevmenin Za-
manı 2011 yılında yayımlandı. Diğer romanları Alman Subayın Evi 2015’te, 
Sen Bir Başka Gittin 2017’de, Lale Puding Shop 2020’de yayımlandı.

Suat Derviş • Liz Behmoaras
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Köy Öğretmeninin Notları
‘Diş Doktorları’

Köy Öğretmeninin Notları, Köy Enstitülerinden yetişmiş toplumcu gerçekçi 
yazarların öncülerinden olan Mahmut Makal’ın Varlık dergisinin Kasım 
1951 tarihli 376. sayısında yer alan bir öyküsü. Tolga Arvas tarafından 
meslektaşım Neslihan Sevim vasıtasıyla bana iletildi. Makal’ın öyküsü bi-
limsel dişhekimliğiyle insanlarımıza uygun koşullarda verdiğimiz hizmetin 
önemini hissettiriyor.

Köyde birçok hastalıklar varsa, bu hastalıkların pençesine düşen insan-
ları kurtarmak için de hesabı belirsiz doktorlarımız, vardır.

Başta hoca geçinenlerimiz kayıtsız şartsız bütün dertlerin devâ arayıcı-
larıdır.

Bütün hastalıklar içinde köylüyü en çok perişan eden, diş ağrısıdır. 
Yediden yetmişe kadar kadın erkek, çenesini tutarak hocaya koşan, köydeki 
“dişçi” ye giden veya elini savadının altına sokup duvar diplerinde “of ” 
çekerek ağlayanlar öyle yürek sızlatan bir manzara meydana getirirler ki, 
onları görenin de ağlıyası gelir.

Her dertlerinde olduğu gibi, diş ağrılarıyla da başbaşa kala kala, niha-
yet bu sızıları dindirecek bazı yollara başvurmuşlardır. İyisini bulamıyan, 
kötüye elini uzatmakta tereddüt etmez.

Geçen senelerde, bin türlü düşüncenin kafama hücum ettiği ıssız 
gecelerimde beni uyutmıyan, vücudumu cendereye sokarak gözümden yaş 
getiren diş ağrısının ne yaman bir dert olduğunu pek iyi bilirim. O zaman 
aynı derdi çeken komşularım, kendilerinin başvurdukları ne çareler tavsiye 
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etmemişlerdi ki!
Dişlerim ilk defa sızladığına ve şimdiye kadar hiç çektirmediğime göre, 

bir çiviyle bir topak tuzu hocaya okutarak, çiviyi bir direğe çakmam, tuzu 
da yanında yazılan muska ile birlikte çapuda sarıp şapkamın içine dikmem 
lazımmış. Böyle yapmakla geçip geçmiyeceğine gelince “dua duadır, gerisi 
Allahın takdirine bağlı, canı isterse geçirir, canı istemezse geçirmez…”miş. 
Sağ olsunlar, ben razı olmadığım halde “sen bilmen” diyerek gidip çivi 
de, tuz da okuttular benim namıma ama ben o sızıları iki sene çektim. Tâ 
İstanbul’da kıymetli diş doktoru Macit Yaşaroğlu hakkından gelene kadar.

“Çare bulamıyacakları derdin dünyaya gelmediğini” söyleyen hocalar, bu 
ve buna benzer çareler için kapılarını çalan diş hastalarını da her ne kadar 
muskalarıyla, dualarıyla teselli ve memnun ediyorlarsa da, pek tabii sızısı 
dinlemeyen dertli başı her taşa vurmak gerektiğinden bu hastalar ikinci 
olarak da kerpetene koşuyorlar. Benim asıl bahsetmek istediğim de bu diş 
doktorlarıdır.

Köyün üç dişçisi var. Bunlar, koşup gelenlerin dişlerini, ellerindeki âdi 
kerpetene sıkıştırdılar mı, öküz gibi böğürtüp sel gibi kan akıtarak ne faci-
alar yaratırlar. Çektikleri dişlerin yüzde biri düzgün çıksa da hayır gelmez. 
Çoğu da ya kırılır, kökü kalır ve ebedi bir sızı başlar; yahut da hiç çıkmaz, 
yerinden oynayarak sallanır durur.

 Kasabamız da köyümüzden farkı değildir. Bir tane diplomasız dişçi 
olmasına rağmen, halk bilhassa köyden gelenler berber dükkânlarına koşu-
yorlar. Bu dükkânlarda ağzının kanıyla sızıdan bayılanları veya tenekenin 
üzerine eğilerek ağızlarından kan boşaltanları çok gördü gözlerim. Berber 
dükkânları, köyden gelenlerin her türlü dertleriyle ilgilenmeleri bakımın-
dan da takdire şayandırlar. Herkes birbirinin yol göstericisi sanki: “Hakkı 
ustaya vardın mı? Mehmet ustaya gösterdin mi?” Hepsi de görüyorlar ve 
başı da ağrısa, kıçı da ağrısa dayanıyorlar ne idüğü belirsiz iğneye.

Köydeki dişçilerden bahsediyordum, değil mi? Martla bahar köye ilk 
adımını attı mı, dertlilerin de derdini meydana çıkarıyor galiba… Belki 
çürük dişlerin sızıları da yine Martla artıyordur.

 Güneşin sırtımızı ısıttığı güzel Mart günü… Üç aydır bu nimetten 
mahrum kalan millet, duvarların güneşli tarafına sere serpe yangelmiş. 
Öğle üzeri okuldan gelirken, hepsinden fazla Deli Ali’nin odasının 
önünde yığılı kadınlar dikkatimi çekti. Deli Ali, bahsettiğim üç dişçiden 
biridir. Doğru yanına gittim. Diş çektirmek için kadınlar sıra bekleyip 
dururlar. Her birinin ağzını bıçak açmıyor. Ali usta da taş üzerine oturtup 
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da asıldı mı, alimallah gökte uçan kuşları saydırıyor. Hastanın etrafını 
çevirmiş birkaç kişi, kimi kollarından tutuyor, kimi omuzlarından bası-
yor. Kadınlardan birkaçı çekilirken kırılan dişlerini ellerine almışlar, öyle 
onları seyrediyorlar. Bir kısmı başını sallayarak sıra bekliyor. Ben yerdeki 
kan pıhtılarına bakarken dişçi beni gördü. Köşede kadınların beşer altışar 
getirdikleri yumurtalar varmış. Onlara bakıyorum zannederek kerpeteni 
yukarı kaldırdı ve:

-Hoca, bunun hakkı onlar! dedi.
Bu işe eli daha yatkın olmakla beraber, bir ucunu şakaya getirerek, dişini 

çektiği insanlara zahmet etmekten hoşlanan öteki dişçilerden birisi, geçen 
yıl öğretmen arkadaşlardan birinin dişini çekerken kırıyor. Onun için, bir-
kaç gündür dişi sızladığı, suratı şiştiği halde, öğretmen arkadaşlarımızdan 
birisi, dişçinin yanına gitmekten çekinip duruyordu.

Bu dişçide insaf denen şeyden hiç eser yok. Telin veya sağlam ipliğin 
bir ucunu dişin köküne bir ucunu da örse bağlıyor ( kendisi demircidir), 
kızgın demiri de getirip adamın ağzına yaklaştırıyor. Dişi bağlı olan hasta, 
ateş ağzına gelince birdenbire geri sıçrıyor; o vakit tel dişi söküp alıyor.

Bir defasında da hastasının dişine kerpeteni takarak on dakika avluda 
böğürte böğürte dolaştırıyor. Ondan sonra da dişi çekiyor.

Öğretmen arkadaş, o kadar daralmış olmalı ki, bütün bu işkenceleri göze 
alarak bir gece gidip demirciyi uyandırmış ve çektirmiş dişini.

- Ne yaparsın birader, denize düşen yılana sarılır, diyor.
 

TDBD 168 (Kasım 2018)

Mahmut Makal
1930 yılında Aksaray’da doğdu. İvriz Köy Enstitüsü’nden yetişti. Edebiyata 
şiirle başladı. Varlık Dergisi’ndeki Köy Notları ile dikkat çekti. 

Altı yıl köy öğretmenliği yaptı. 1950 yılında öğretmenlik yıllarındaki 
gözlemlerini ‘Bizim Köy’ adlı bir kitapta yayımlayarak büyük yankı uyan-
dırdı. Köy Edebiyatı akımının başlangıcı olarak anılan bu kitap nedeniyle 
tutuklanıp bir süre cezaevinde kaldı. 

1953 yılında Ankara Gazi Enstitüsü’ne girdi. Çeşitli illerde ilköğretim 
müfettişliğinde bulundu. 1971-1972 yılları arasında Bizim Köy Yayınları’nı 
yönetti. Eserlerinden bazıları Almanca, Rusça, Fransızca, İngilizce, Macarca, 
İtalyanca, Bulgarca, Lehçe, Romence ve İbranice gibi çeşitli dillere çevrildi. 
Makal 1967’de Unesco tarafından dünya gençliğine örnek insan olarak 
seçildi.
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Hrant Dink’in anısına

Bu kitabı okurken onun yüzü hep karşımdaydı. Ondan bir kez daha aldığım 
dersle kişileri değil onları suçlu haline getiren sistemin yanlışlıklarını dü-
şündüm. Ayrıca bir kez daha çok renkliliği yansıtan Anadolu topraklarında 
doğmuş olmanın tadını duydum, bu güzelliği kirleten her türlü davranışın 
acısını yüreğimde hissettim. Hrant’ı ve dişhekimliğindeki Ermeni meslek-
taşlarımızın yoğunluğunu düşününce bir kez de onların dilinde selamla-
mak istedim: Harkeli adamnapujer sirov gı voğçunem tser polorı (Değerli 
dişhekimleri hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Çeviri için Sesilya Karabulut’a 
teşekkür ederim). 

Babası sahte dişhekimi olan bir insanın anılarına yer vermemi yadır-
gayanlar olabilir. Edebiyatın en önemli işlevi yaşamı yorumlamasıdır ve 
yaşanılanlar maalesef her zaman olması gerekenler değil.

TESPİH TANELERİ
Mıgırdiç Margosyan 
Aras Yayıncılık
1. Basım Kasım 2006

Erşelus Baco’nun “katsal”ından Hamravat suyunu doldurup evimizin 
yolunu tutarken, Şeyh Matar Camii’nin minaresinden akşam ezanı 

okunduğuna, Surp Giragos Kilisesi’nin çanı da çuuunk çıriiink çaldığına 
göre, demek ki babam Dişçi Sarkis, nam-ı diğeriyle Dişçi Ali kim bilir 
kimlerin dişlerini krom “davye”siyle çekerek, ya da sağ ayağıyla yeknesak 
hareketle pedal basıp çalıştırdığı “tur” makinesinin ucundaki minik çarkla 
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çürük dişleri “ğırğır” yapıp tedavi ederek, ya da gelinlik çağındaki bir Kürt 
kızının ön dişlerini altınla, “zer”le kaplayıp süsleyerek ekmek parasını 
kazanmış ve kesinlikle kocaman bir karpuzu ya da kalın kabuklu iki sarı 
kavunu sırtlayarak yorgun argın, Direkçi Sokağı’ndaki, “küçe çığhmaz”daki 
evimize gelmiş ya da gelmek üzeredir. 

Müdür: Arşaluys Sarkisyan…
Dişçi: Sarkis… (s.18)
* * *
Aziz Beg…
Belediye Meydanı’ndaki muayenehanenin duvarında rüzgarda sallanıp 

duran tabelasındaki adıyla Diş Tabibi Aziz Giray… Akşama kadar onun 
bunun ağız kokusunu çekmektense, diş teknisyeni olan babama diploma-
sını kiralayıp karın yarısına ortak olan Diyarbakır eşrafından Aziz Beg… 
Paşa Hamamı’nın sahibi ve işletmecisi Aziz Beg… (s.46)

* * *
Eh, Diyarbakır’da hem “Fılla”, hem dişçi kaç kişi vardı ki!
“Ula gavurun eli ele ğhefif ki, ayılmisan ne zaman dişın çeki. Diyisen 

yanağın sivrisinek ısırmiş, bi de bağhisan ki diş elındedır!”
Babamın ünü, Diyarbakır’ın “üskek” bedenlerini çoktan aşarak civar 

köylere, kasabalara ulaşmışken, benim karakol karakol gezdirilerek köşe 
bucak anamın, babamın aranmasına ne gerek vardı ki! İşte Gavur Mahal-
lesi, işte Dişçi Ali’nin evi! (s.91)

* * *
Ben iyice tanımak için altınlara bakarken, o da tezgahın altındaki minik 

körüğü sağ ayağıyla habire pompalıyor, benzin dolu hazneden geçip lastik 
bir hortumla “şalimo”ya gelen benzinli havayı çakmağıyla yakıyor ve 
“şalimo”nun düğmesini arada bir kısıp açarak zaman zaman mor, zaman 
zaman sarı alevle altınları ısıtıp tavlıyor, tavlanan altınlar elle tutulacak 
kadar soğuyunca da önce kalın, giderek daha ince ayarlarla silindirden bir-
kaç kere enine, birkaç kere de boylamasına çekiyor, silindirin merdaneleri 
arasında ezilip can çekişen bu altının çatlamaması için tavlama işlemlerini 
arada bir tekrarlıyor, yaprak halini alan altının yeteri kadar incelip incel-
mediğini önce eliyle kontrol ediyor, kulağına yaklaştırıp hafifçe eğip bü-
kerek çıkardığı sesi dinliyor, ardanda da “Bağh, bu mikrometrodır” dediği 
bir aletin dişleri arasına sıkıştırıp titizlikle ölçüp kontrol ettikten sonra son 
bir kez daha ısıtıp cam bir kavanoz içindeki kirli sarı bir sıvıya sivri uçlu 
çiftiyle dikkatlice “Bağh bu duzrühidır” deyip cazzz diye sokuyor, burun 
deliklerimizi, genzimizi yakan beyaz bir buharın yükselişiyle beraber de-
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minden beri ısıtıldığı için rengi kararan, silindirin altında ezile ezile uzayıp 
genişleyen, eski yuvarlak halinden eser kalmayan incecik altın plakası yine 
eski sarı, parlak rengine anında kavuşurken ben bu “duzrühi”nin marifeti 
karşısında şaşırıyordum. 

Şişesinden baloncukların yükseldiği renksiz “ğazoz”, mor “fışne suyi” ya 
da sarı “leymunata”yı keyifle yudumlayıp babamın bu maharetlerini zevkle 
seyrederken, o demin tuzruhundan çıkardığı yassı altını bu kez su dolu 
kovaya daldırıp yıkıyor, avucunun içinde birkaç kez okşayıp kuruttuktan 
sonra, minik makasla kırt kırt kırt yuvarlak plakalar halinde kesiyor, bozuk 
para büyüklüğündeki bu incecik plakaları “şarp” dediği, kalından inceye bir 
sıra zımbası olan bir başka makinede art arda kalıplayıp çukurlaştırıyor, 
sonra da bunları çelik diş kalıplarına takıp minik çekiciyle çat çat çat, tık 
tık tık döve döve şekillendirerek santral, lateral ya da kanin adını verdiği 
dişlere dönüştürüyordu…

Babamın, “Eziz, Hemit, Reşat altuni” diyerek bana bu parlak, yuvarlak 
altınları tanıtırken, tarih dersi verdiğini o yaşta nereden bilebilirdim ki! 
Benim için ilginç olan, isimlerin ziyade, hepsinin de babamın usta ellerin-
de altın dişlere dönüşmesiydi. Bu yüzden babama karşı hayranlık duyuyor, 
büyüyünce ben de onun gibi dişçi olmayı düşlüyordum. 

Henüz çok küçükken, sallanan sütdişlerimden birini baş ve işaret par-
maklarıyla tuttuğu gibi çekip, ağlayıp zırlamamam için bir parça çikolatayı 
elime tutuşturdu(s.132-133)

* * *
“Oğlum, bi an önce liseyi, devrısınde de işallah üniversiteyi bitır, diş 

tabibi ol ki barabar çalışağh!
Kendi kazancını başkalarıyla bölüşmek istemediği halde, kiraladığı dip-

lomalar yüzünden buna mecbur kalıp çaresizlik içinde çırpındığı için mi 
böyle düşünüyordu? Yoksa deri kaplamalı dişçi koltuğuna, “fötöy”e oturan 
hastaların dişlerini çekerken elinin “ğhefif ”liğine, bu konudaki yetenek ve 
tercümesine rağmen günün birinde yaşlı “ğheste”lerden biri belki yüksek 
tansiyon, belki de kalbiyle ilgili herhangi bir sorunu yüzünden “meezallah” 
koltukta yığılıp kalırsa, bu işin ceremesini nasıl ödeyecekti? Diplomasını 
kiraladığı diş tabipleri böyle bir durum karşısında belki işin içinden şöyle 
veya böyle sıyrılabilirlerdi, ya kendisi? (s.170-171)

* * *
Bu can sıkıcı haber sanki yetmezmiş gibi, üstüne üstlük bir de o gün 

babanızın işi ters gitmişse, kim bilir kimin dişini çekerken “köki” kırılıp 
içerde kaldığından, “elevatör” yardımıyla o “merat” kökü çıkarmaya uğraş-
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maktan imanı gevremişse; ya da yakın köylerden, belki de Alipuhar’dan 
sabah karanlığında atına binip kendini ağrıyan dişiyle, çenesine sardığı 
kirli mendiliyle bir an önce şehre atıp, “Dişçi Ali pir baş hoste e. Fılla 
e. Dukane w ili meydane Belediye e” methi uyarınca, ‘dükkanı Belediye 
Meydanı’nda, çok iyi bir usta’ olan ‘Ermeni’ Dişçi Ali’ye uğrayıp, bu ve-
sileyle şehre gelmişken, İspayi Pazarı’ndan da atına yeni bir yular, bitişi-
ğindeki Bezazlar Çarşısı’ndan ilk karısı için kırmızı güllü basma fistan ile 
ikinci karısına da mor çiçekli pazen ve “du mitro beze Amerikan” aldıktan 
sonra, Demirciler Çarşısı’ndan yine atının ve eşeğinin ayağına bağlamak 
için iki tane “keyd”, Yemeniciler Çarşısı’ndan gelinine kırmızı, oğluna da 
siyah birer yemeni ve şekerciden ufak çocukların hepsine, tüm “zarok”lara 
da “kilo ki şekire aqide” alarak gerisingeri bir an önce evine dönmek iste-
yen adamın dişine “ğırğır çarğhi” kırılınca siniri tepesine vurmuşsa; o da 
yetmezmiş gibi bir de ortağı Aziz Beg’in daha aybaşına sekiz gün varken 
Gavur Mahallesi’ndeki kendi mülkü olan Paşa Hamamı’nın külhanında 
çıkan yangın yüzünden tamirat yapmak bahanesiyle ilerideki “hisap”lara 
mahsuben yüklü bir parayı avans istemesiyle aralarında durup dururken 
münakaşa çıkmaz mı? (s.288-289)

* * *
“Ali, bu iş bele gitmez, ne zaman aybaşi, hisap güni gelmeden para iste-

sem yoğh diyisen, yokışa sürisen. Son zamanlarda da işler eyi degıl diyisen; 
hama ben bağhiyam obir dişçilerde vaziyet ele degıl, peki bu nasıl oli?”

“Bağh Aziz Beg, aybaşi gelmeden para istisen; hama bu adamın parası 
var mi yoğh mi sormisan! Üstelığ bu ay kaç tene diş çekılmiş, kaç tene diş 
tedavi edılmiş, tağhım diş ya da ‘briç’ köpri yapılmiş mi, yapılmamiş mi, 
kuyumcilardan kaç ğram altun alınmiş, kaç ğrami kullanılmiş, kaç ğrami 
yegele, zımparala ziyan olmiş, geriye kalanın hisabını yapmadan, Onnig ile 
Taşkın ğhelfelerın, çırağ Zeki’nın heftalığlarından maada ğhestelere, gelen 
giden ehbaplara ikram edilen çay, kahve, ğazozların hisabi çayci Zülkıf ’le 
görılmeden, yekün mesarifi düşmeden ‘Ali para ver!’ demağla iş bitmez ki! 
(s.290)

* * *
Eski ortağım İsmail Beg’le de bele çalışidığh. O bırağhti, Zonguldağ’a, 

kendi memleketine getti, sora senlen anlaştığh. O günden bu yani da bu işi 
barabar yürıttığh. Ben çalıştım, sen de divarda boşi boşına duran diplo-
mani degerlendırdın. Benım her ne kadar diş tabibi diplomam yoğhsa 
da, ustam Mahmut Beg’in yanında nasıl piştığımi, meslegi ne kadar eyi 
ögrendığımi bahan degıl, Mahmut Beg’e, ya da Sıvereg’de yanında çalış-
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tığım diş tabibi Hesen Oral’a sormağ lazım… Hesen Ağa o zaman daha 
mebus olmamişti. Bi gün ‘artiklatür’ elımde diş düzidım, bahan ‘Ula eferım 
sahan Ali, allahvekil benım kimi kırğh tene dişçi yan yana gelse senın kimi 
güzel tağhım diş edebılemez düzsın, inci kimi diş düzisen’ demişti ki, daha 
bögün kimi ğhatrımdadır. (s.291)

* * *
Benım Reşat Beg kimi dişçilığ diplomam yoğhti. Köy köy gezidım, 

sora Gavur Meydan’da mahle arasında evde gizli gizli çalışidım. Daha 
sora da ortağli çalışmağa başladım. Ortağlığ ne zordır, ben biliyem. Gün 
olır ki kardan yollar kapalidır, köylerden gelen giden olmaz, iş yoğhtır, ele 
zamanlarda sanki para kazanmişam kimi cebımden değhile para koyaram. 
Buni bögüne kadar sölememişemse, birez de dadımız duzımız kaçmasın 
diyedır. Şimdi sen hemamın külğhani mahanasila eger bi maruzat çığhar-
mağ istisense, çaketimi aldığım kimi bu işe son verırem. Ben bahan yeni 
bi ortağ buldım, buldım; bulmadımsa, giderem köy köy gezerem, evelallah 
çocığlarımın rızkıni gene temin ederem. Namusila çalıştğhtan sora kim 
acından ölmiş ki?

Bağh, Aziz Beg, eger bılmedığım başka bi mesele varsa açığh açığh ko-
nışağh; ben zatani sığhıntidan patliyam. Oğlanın yüzınden kafam bozığh-
tır. Ben beni sığhiyam ki oğlım oğhısın, ilerde Reşat Beg kimi bi diş tabibi 
olsın, barabar çalışağh, başkasının diplomasına ehtiyaç duymiyağh, sen get 
hisap ğhocasi Ğhelil Beg’in yağhasına yapış, niye kırığ not vermişsen diye 
hisap sor. Bi öretmene hisap sormağın nasıl bi terbiyesızlığ oldığıni göste-
rım, burnından fitil fitil getireyım ki akli başına gelsın, bi daha da bele bi 
poğh yemesın!” (s.336)

* * *
“Agrakordz!”
Kendinden emin tavrımla, başka mesleklerin Ermenice adından ha-

reketle, diş ve iş sözlüklerinin Ermenice karşılıkları olan agra ve kordz 
kelimelerinden türetip biraz da yüksek sesle verdiğim bu cevap karşısında 
tüm öğrencilerin alaylı bakışlarının yüzlerinde donup mahcup olacaklarını 
beklerken sınıfta kopan kahkaha tufanıyla yerin dibine giren ben oluyor-
dum! Meğer öğretmenin de gülümseyerek tahtanın başına geçip gösterdiği 
üzere, dişçiye adamnapuyj deniyormuş. Bu kelimenin, dişin Eski Ermenice 
karşılığı adamn ile tedavi anlamına gelen puyjdan türetildiğini öğren-
diğimde, sinirimden ağzımdaki tüm adamnlarımı adamakıllı sıkarken 
anadilimdeki ilk icadımın boşa gitmesine nasıl kahrolmazdım! (s.340)

Bütün bir ders sürecekmiş gibi gelen soru yağmuru altında giderek 
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terlemeye başlıyordum. 
“Babam get Ermence ögren dedi, onın içün geldım…”
“Hım! Baban ne iş yapar?”
“Dişçilığ…”
“Diş tabibi mi?”
“Yoğh, diplomasi yoğhtır…”
“Peki, nasıl çalışıyor?”
“Aziz Beg’le…”
“Aziz Bey kimdir?”
“Babamın ortağidır…”
“Onun diploması var mı?”
“Vardır, divarda asılidır…”
“Onun yanında teknisyen olarak çalışıyor, öyle mi?”
“Hem teknisyen, hem dişçi! İgne yapar, ağriyan dişi çeker, dolği yapar, 

tağhım diş düzer…”
“Diploması olmadan nasıl diş çekiyor, evladım?”
“Aziz Beg’in diplomasıyla…”
“Eh, doğrusu kelpetenle diş çekildiğini biliyordum; ama diploma dedi-

ğin bir kağıt parçasıyla dişlerin söküldüğünü ilk kez senden duydum!”
Biraz alay da edercesine söylediği cümlesine bu kez kendince açıklama 

getiriyordu: 
“Anlaşıldı, baban gizlice, muvazaalı çalışıyor…”
Yüzüme bir tokat inmiş gibi hissediyor, soruların bitmesi için içimden 

dua ediyordum. (s.341-342)

TDBD 104 (Şubat-Mart 2008)
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Krepen’in Duvarı

Murathan Mungan’ın bir kısmını buraya aktardığımız Krepen’in Duvarı adlı 
bu hikayesi çok yakın tanıdığımızı sandığımız ailelerimizin nasıl da kişisel 
trajediler saklayabileceğini düşündürüyor. Bizim hayatımızın büyük bir 
kısmı dört duvar arasında geçer. O dört duvar kimi zaman hastalarımızla 
sosyalleşir, kimi zaman da hayallerimizle bize arkadaşlık eder. Kitabı ve bu 
öyküyü bana haber veren, bir zamanlar İstanbul Dişhekimleri Odası’nın 
Dergi’sinde birlikte çalıştığımız Çağla Oflas’ın bu katkısı beni mutlu etti. 
Kendisine bir kez daha teşekkür etmek isterim.

ELDİVENLER, HİKAYELER
Murathan Mungan
Metis Yayınları
1.baskı Eylül 2009

Babası kentin ikinci diş tabibiydi. Dişçilik mektebini bitirdikten sonra 
gururla baba memleketine dönmüş, kentin ana caddesinde yeni 

yapılmış binaların birinde açtığı muayenehane için iki adet tabela yaptır-
mıştı. Tabelaların daha geniş ve uzun olanı, binanın ön yüzeyine, muaye-
nehanenin bulunduğu ikinci katın sırasına çakılmış; daha küçük olanı ise 
caddedin gelip geçenlerin rahatlıkla görebilecekleri biçimde binanın giriş 
kapısının biraz üzerindeki bir demir boruya asılmıştı. 

Binanın ikinci katındaki karşılıklı iki daireden birinde ailecek oturu-
yorlar; diğerini ise babası muayenehane olarak kullanıyordu. Bu sallanan 
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tabela Tahir’in yatak odası penceresinin tam altına denk geliyor; rüzgarlı 
havalarda gırç gırç diye sallanarak gecelerine, uykularına, rüyalarına eşlik 
ediyordu. Ona kim olduğunu, kimin oğlu olduğunu, o şehir eşrafı için-
de kimlerden olduğunu, babasının itibarlı mesleğini, ailesinin toplumsal 
mevkiini hatırlatıyordu. Babasının bütün çocukları korkutan bir mesle-
ğin sahibi olmasından ötürü diğer çocuklar karşısında zaman zaman bir 
üstünlük duygusuna kapıldığı olmuyor değildi.

“Sen şehrin bütün çocuklarına örnek olmalısın,” diyen babası Tahir’in 
gülen bir yüzle dişlerini muayene ettirdiği bir fotoğrafı büyüttürüp çerçe-
veletmiş, muayenehanenin bekleme salonundaki duvara asmıştı. 

Şehirde herkesin erken saatte yatağa girdiği o uzun gecelerden, hep o 
ses, hep o biteviye rüzgar ve nedenini bilmediği o belirsiz hüzün kalmıştı 
aklında. Her saat başı, camlı dolabının içinde salınan sarkacıyla saati bil-
diren, baş köşesine kurulduğu salonu görkemli bir anıt gibi süsleyen ayaklı 
saatin sesinin dışında neredeyse hiç ses duyulmazdı evin içinde. Babasının 
her zaman, neredeyse her durumda alçak sesle konuşuyor olması herkese 
bulaşmıştı. Konuşmaya başlayan kim olursa olsun sesini alçaltırdı o evde. 
Zaten ahbap canlısı bir aile değillerdi; gelen gidenleri pek olmazdı. (s. 
87-88)

* * * 
Geceleri muayenehanesinde tek başına karanlıkta oturup radyo dinle-

yerek içki içen adamın yalnızlığını hissetti belki; ama anlamadı. Babasını 
anlaması için büyüyüp erkek olması gerekti. 

Şimdi çok uzak bir hayal gibi görünen babası o zamanlar da çok uzak 
bir hayal gibiydi; hayli içine kapanık bir adamdı; az konuşur, yüzünden ne 
düşündüğü anlaşılmazdı. Bıyıklarının ucu başka renkte yalazlanır; gü-
lümsediği zamanlar ince dudakları büsbütün içe gömülürdü. Onun kibir 
sanılan azametli suskunluğunun, ifadesiz denecek kadar kayıtsız yüzünün 
mahzunluktan olduğunu Tahir’in anlaması zaman aldı; kim bilir belki de 
bunun mahzunluk olduğunu sonradan yakıştırdı ona. Anadolu’da bozkırın 
ortasındaki o kavruk şehrin mühim ailelerinden birinin üniversite bitirip 
tabip çıkmış münevver oğlu olarak kendisinden beklenenleri birbir yerine 
getirmiş, işini kurmuş, büyüklerinin münasip gördüğü bir kızla evlenmiş, 
aileye soyadlarını sürdürecek bir erkek evlat vermiş, sonra da hayatını 
mühürleyip kapatmıştı. 

Muayenehanesinin karanlık gecelerine, radyo istasyonlarına, hep çift 
buzlu içtiği rakıya ve kendi içine kapanmıştı. Arada bir şehrin münev-
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verleriyle şehir lokalinde buluşur, memleket ahvalinden konuşur, ajans 
haberlerini tartışıp onlarla birkaç tek atardı. Seyrek de olsa bazen Tahir’i 
de yanı sıra götürdüğü olurdu; masadaki amcaların onun zekasını ölçmek 
için sorduğu sorulara verdiği karşılıkları akıllıca bulduğunda gururlanır-
dı; bazen gülümseyerek başını öne eğer, en fazla Tahir’in hep üç numara 
tıraşlı olan başını şöyle bir okşar geçerdi. (s. 89-90)

* * * 
Bu konu unutuşa bırakılmış görünüyordu. Yıllar içinde annesi zaman 

zaman o kayıp on beş güne dokunduran imalı cümlelerle yetindi. O on beş 
günü nasıl geçirdiği konusunda babasının hiçbir zaman ona gerekli açık-
lamayı yapmamış olduğu anlaşılıyordu. Onun anlattığı kadarıyla yetinmek 
zorunda kalan annesi ölene kadar, hiçbir zaman işin aslını öğrenemediği o 
on beş günle ilgili kafasından yazdığı, zaman zaman ayrıntılarını değiştir-
diği, çeşitli olasılıklarla zenginleştirdiği takribi hikayelerin muammasıyla 
ölüp gitti. 

O sıralar “Bir kadın olmalı,” diyordu en fazla, “İşin içinde mutlaka bir 
kadın olmalı, hep şüpheleniyordum zaten, içime doğmuştu bir kere.” 
Babasının zaman zaman çeşitli vesilelerle İstanbul’a gittiği, “muayenehane 
için elzem” dediği yeni ilaçlar, aletler aldığı oluyordu. Ama bu sefer hiçbir 
şey söylemeden, aniden çekip gitmişti; hiç dönmeyecek gibiydi. Peki, ne-
den dönüp gelmişti tekrar? Bunların cevabını hiçbir zaman öğrenemediler. 
Belki de sahiden bir cevabı yoktu. Babası İstanbul’a gitmeyi hep sevmişti. 
Her zaman yataklı trenle giderdi. Hatta bir-iki keresinde annesiyle Tahir’i 
de götürmüş, Sirkeci’de denize yakın bir otelde kalmışlar, Tahir de böyle-
likle ilk kez deniz görmüştü. 

Ama o kayıp on beş günün İstanbul’unun içinde bambaşka bir hikaye 
olmalıydı.

Babası sırrıyla öldü. (s. 92-93)
* * * 
Bir keresinde doğup büyüdüğüm şehre birlikte gitmiş, ona eski evimizi, 

babamın diş tabibi tabelasının sallanıp durduğu yeri bile göstermiştim. (s. 
96)

* * * 
Dişlerimi fırçalamadan yattığım kimi akşamlar beni yataktan kaldırıp 

banyoya yolladığı oluyordu. (sayfa 96-97)
* * * 
Kalkıp yola düşmeden önce, herkes sırayla tuvalete “küçük su dökmeye” 
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gidip geldi. Ayaklanıp sırasını bekleyen duvardaki fotoğraflara bakıyor, 
kendince yorumlarda bulunuyordu. Zaman içinde birkaç kez gelmişsem de 
buraya, hiç durup alıcı gözle bakma gereği duymamışım duvarda sıralı bu 
fotoğraflara. Ben de ayaklanıp rakının bulandırdığı bakışlarla fotoğraflarla 
göz gezdirirken birdenbire içlerinden birinin önünde kalakaldım. Acı bir 
şaka gibi fotoğrafların birinde babam bana gülüyordu. Gözlerime inana-
madım önce, benzettiğimi sandım, gözlerimi filmlerdeki gibi açıp kapa-
dım, yakınlaşıp uzaklaştım. Evet, oydu. Her ne kadar yüzündeki bu gülüş 
bana yabancı gelse de bu oydu. Bir anda ayıldım. 

Belli ki bu meyhanenin Krepen Pasajı içindeki eski yerinde çekilmiş 
olan bu fotoğrafta babam, oturdukları masada kolunu yanındaki kadının 
omzuna dolamış bir halde dolu dolu gülüyordu. Masasının üzerindeki gü-
müş sigara tabakası ve üzerinde adının başharflerinin yazılı olduğu gümüş 
kaplama çakmağı fazlasıyla tanıdıktı. Hafifçe yukarı çekilmiş ceketinin 
kol ağızlarından görünen kol düğmeleri tanıdıktı. Fotoğrafta renkleri 
görünmese de benim lacivert, kırmızı, yeşil olduğunu bildiğim o verev 
çizgili kravatı tanıdık. Tanıdık olmayan tek şey babamın bu mutluluk dolu 
gülüşüydü. Neden ben kendi hatıralarım içinde babamın bu kadar mutlu 
olduğu bir tek anı olsun hatırlamıyordum? Geceler boyu muayenehanesin-
de karanlıkta yalnız başına oturan adam bu muydu?

Fotoğrafın altına tükenmez kalemle atılmış bir tarih: Nisan 1964. 
Babamın kaybolduğu o on beş gün! Ellerimi duvara dayayıp, fotoğrafı iki 
kolumun arasına hapsederek adeta duvara yapışırcasına babama baktım. 
Yıllar sonra bana bir fotoğrafın içinden yabancı bir gülüşle gülen babama 
çaresizlik içinde baktım. Bir daha, bir daha baktım. Yanında alımlı, esmer 
güzeli, narin görünüşlü bir kadın. Üstelik hiç de “hafif kadın” havası yok 
üstünde. Rahatlıkla bir diş tabibinin karısı olabilecek derli toplulukta biri. 
Yumuşak bir eğimle boynunu kısıp babamın kolunun altına sığınmış, ölçü-
lü bir gülümseyişle bakıyor makineye. Adını bile bilmiyorum zamanında 
babamı bu kadar mutlu etmiş olan bu kadının. Onların hikayesini hiç 
bilmiyorum. Bildiğim tek şey, babamın o kayıp on beş günü! (s. 101-102)

TDBD 115 (Aralık 2009- Ocak 2010)

Murathan Mungan 
1955’te İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Mardin Lisesi’nde tamamladık-
tan sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölü-
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mü’ne devam etti. Devlet Tiyatrolarında ve Şehir Tiyatrosu’nda dramaturg 
olarak çalıştı. Çeşitli dergi ve gazetelerde şiirleri, öyküleri ve tiyatro üzerine 
yazıları yayımlandı.

İlk oyunu Mahmud ile Yezida Türkiye İş Bankası’nın 1979 yılında açtığı 
yarışmada ikincilik ödülü aldı.

Osmanlıya Dair Hikayat (1981) adlı şiir kitabıyla 1980 Akademi Kitabevi 
Şiir Başarı Ödülü’nü Turgay Fişekçi ve Ozan Telli’yle paylaştı. Sahtiyan adlı 
şiiri ise 1981 yılında Gösteri Dergisi Şiir Ödülleri birincisi oldu. 

“Boyacıköy’de Kanlı Bir Aşk Cinayeti” (1982) (Öykü), Kırk Oda (1987), Lal 
Masallar (1989), Geyikler Lanetler (1992), Paranın Cinleri (1997), Doğdu-
ğum Yüzyıla Veda (1999), Yüksek Topuklar (2002), Eteğimdeki Taşlar (2004), 
Kibrit Çöpleri (2011), Merhaba Asker (2014) yayımlanmış kitaplarından 
bazılarıdır.

Eldivenler, Hikayeler • Murathan Mungan
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İyi olacak hastanın ayağına kim geldi?

Mustafa Orman’ın iki öyküsünden birer pasaj sunuyoruz. Orman, öyküle-
rinde Türkiye toplumunun acılarını, tıpkı ‘Diş’ öyküsündeki kahramanının 
diş ağrısını anlatır gibi kağıda döküyor.

Hayatımızın hangi alanına baksak toz duman, renkler sanki hep siyah 
beyaz, araya giren kırmızı da hayra yorulacak gibi değil. Bu mevsimde 
halbuki hepimiz baharı hissetmek yaz için hayaller kurmak, kemiklerimizin 
ısınıyor olmasının rehavetine kapılmak, keyifli bir romanın içinde serüven 
yaşamak istiyoruz. Olmuyor, şiddetin egemen olduğu bir toplumda gerçek-
ler satırlardan da haykırıyor. 

Mustafa Orman’ın bu acılı yaşama ait öyküleri boğazımızda bir düğüm 
oluşturuyor, kabul etmek istemesek de için için biliyoruz bu ükede izler bir-
birine karışmış, acının ağları her yanda. Yazar kitabını annesine şu sözlerle 
ithaf etmiş: “Kitabı eline alıp hiç bir zaman okuyamayacak olan anneme”. 
İkinci sayfada küçük bir açıklama: “İthafı duyan annemin endişesidir. Bunu 
hapse atmasınlar!” Bu ülkede kaç nesildir bu duyguyla yaşadı analarımız 
yaşamaya da devam ediyoruz...

Aşağıda bir bölümünü aktardığım öykünün ismi “Diş”. Filmlerimizde kar-
la kaplı köylerden hekime ulaşmak için genelde hep doğum için yola çıkılır. 
Hani bu insanlar hiç diş ağrısı, böbrek ağrısı çekmezlermiş gibi. Çekerler de; 
o ağrılar o yolları göze almaya değmez bulunur. Can kaygısı acının önüne 
geçer. Daha hayati olanlarsa zaten doktora ulaşamadan gidiyor. İyi olacak 
hastanın doktor ayağına gelir derler. Gelen hekim olmayınca, bu sefer 
gelen çözüme de şifa demek biraz zor...
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Derdin İncinmesin
Mustafa Orman 
Everest Yayınları
1. Baskı - 2016

DİŞ
(...) Ocaktan sesleniyor Bahri, “Emekli hocamız ne düşünüyor?” cam 
kenarında, tek başına oturmuş, gazete sayfalarını hızla çeviren, Hüsnü’ye. 
Sinekkaydı yüzünü gererek “Yahu bırakın da o deliyi, hiç mi devletin 
faydasını görmediniz?” Kahveyi sessizlik basıyor, gözler birbirine mahcup 
bakıyor, eller iç içe geçiyor.

Selim, içeriyi gömüldüğü yerden çıkarmaya hazırlanıyor. Bazen insan 
düşmanını bile affettirecek anlara rast gelir ya, öyle dudaklarını büküp 
“Anlatayım hocam, hatıram da, hatırın da incinmesin, madem sordun 
cevap verelim biz de.” Herkes pür dikkat Selim’i izliyor.

“Sen bizim dağ köylerini bilmezsin hoca, devlet istese her an konar 
istemese de kardan, kıştan, kıyametten dokuz ay Allah’a, üç ay da şehre 
bağlı bırakır. Dişlerim çeneme kadar iltihaplanmış, ağrıdan kıvranıyordum. 
Duvarlara başımı vuruyor, yüzüm acıdan ekşiyor, uzandığım minderler her 
kıvranışımda halıları kaldırıyor, üzerimdeki kazağı boğazıma dek çekiş-
tiriyordum, soğuk hava çıplaklığıma sokuluyordu. Uyku, yemek, su, çay 
haramdı bana.

Kâh yılan tıslamasını andırırcasına, kâh penseyle tırnaklarım çekiliyor-
muşçasına ağrıdan havlıyordum. Dakikalarca dişlerimin iltihabını dama-
ğımda biriktiriyor, tükürüyordum. Ağzımı aralayıp dışarının soğuğunu diş-
lerime doluşturuyordum. Çenemi, camları, duvarları, kapıları yumrukluyor, 
kanayan parmaklarımın yarasını fark etmiyordum. Şakaklarımda zonkla-
yan ağrı sinirlerime vuruyor, karnımı deliyor, göğüs kafesimden gövdemin 
zerresine kadar soğuk terler akıtıyordu. Yüzümün sol tarafı bazen şişiyor-
du, aynadan kendime bakmaktan korkuyordum. Annem, babam çektiğim 
acının huzurunda çaresizce bakıyorlardı. Hiçbir şey fayda etmiyordu. 
Neyse akşam karanlığı çökmek üzereyken köpekler uzun aradan sonra hep 
birden havlamaya başlamıştı.

Pencerede dışarıya başımı çıkarıp etrafı seyrediyordum. Sonra kapının 
sertçe vurulduğunu duydum. Annem açar açmaz, karşıdaki duvara çarpıp 
yere serildi. Babamla kalktık derken, içeri girdiler, silahlarını doğrulttular, 
duvardaki av tüfeğini biri duvardan almaya çalışırken ben anneme doğru 
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yöneldim. Ensemden tutarak duvara savurdular, ayağa kalkar kalkmaz 
askerlerden biri silahın kabzasını çenemin soluna doğru geçirdi. Ağzım 
yüzüm kan içinde kaldı. Babama sorular soruyorlar, bilmiyorum, dedikçe 
vuruyorlardı. Beni de unutmuyorlardı, yüzüme yumruklarını yerleştiri-
yor, botlarıyla da basıyorlardı. Neyse ki çekip gittiler, babamın elmacık 
kemiğinin üstü şişmiş, morarmıştı. Annem ikimizin yüzünü sıcak suyla 
yıkadı. Öyle rahatlamıştım ki hocam, dişimi bile o an unutmuştum. Dilimi 
ağrıyan dişime vurduğumda boşluğu hissetmiştim. Minderlerin, halıların 
üzerine baktım; ağrıyan dişimle birlikte kırılan iki diş daha buldum. Yüzü-
mü sevinç kaplamıştı, sızı hafif hafif vursa da artık ağrı falan yoktu.

 (s. 49-50)

Kitapta dişle ilgili bir başka öyküde bir başka bölüm daha vardı. Benim 
mantığımı zorlasa da sizlere aktarmak istedim, yapılan bana tuhaf gelse de 
yitirilen canın anılarının ne değerli olduğunu bilirim.

PALTO
(...) Yerleri süpürüyor kadın. Kocasının dün gece kırılmış dişini bulu-

yor. Sıkıyor avuçlarında, bağrına basıyor. Sandıktan yeşil bez parçası, iğne 
iplik alıyor. Kocasının geri dönmeyeceğini biliyormuşcasına beze sardığı 
dişi, iğneyle göğsünün üst tarafına, etine dikiyor. Diktiği yerde incecik iki 
oluktan kan akıyor. İğneyi batırdıkça, dişlerini sıkıyor, yüzünü ekşitiyor. 
Mindere öylece düşüveriyor. Ağlıyor. Minderden kalkıyor. Elindeki ıslak 
bezle, paltoyu mindere serip siliyor. Yüzünde gezdirip kokluyor. (s.26)

TDBD 159 (Mayıs 2017)

Mustafa Orman 
1987 Digor doğumlu Mustafa Orman’ın Öyküleri Dünyanın Öyküsü, Varlık, 
Sarnıç, Notos, Natama, Yokuş Yola, Yumuşak G, Yordam, Öykülem ve İzafi 
dergilerinde yayımlandı. Orman, ‘İzafi’ edebiyat dergisinin yayın yönet-
menliğini de yaptı.
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‘Öndeki altın olsun’

Türk Edebiyatının önemli isimlerinden Necati Cumalı’nın Viran Dağlar adlı 
eserinden alınan bu bölüm, anlatılan dişhekimi muayenesi, hasta ağız 
durumu ve estetiği öne çıkaran talepleriyle çoğumuza yabancı gelmeyecek 
bir anlatı. 

Viran Dağlar, Makedonya 1900’ün ikinci kitabı olarak hazırlanmış. II 
Murat’ın uç beyi olarak Makedonya’ya yerleştirdiği bir ailenin son temsil-
cisi Zülfikar Bey’in yaşam öyküsünü anlatıyor. İttihatçı yapıdaki Zülfikar 
Bey silahlandırdığı gönüllüleriyle Balkan Savaşı’na katılıyor. Dünya Savaşı 
sırasında Fransız ordusu Makedonya’yı işgal edince dağa çıkarak direnişini 
sürdürüyor. Destanlaşan bu kahramanın hazin öyküsünü anlatan bu kitap 
Necati Cumalı’nın bizlere sunduğu hoş bir tat. 

Viran Dağlar
Necati Cumalı
Çağdaş Yayınları
2. Baskı

Zülfikar Bey, yola çıktıktan az sonra, İsmail’in kamçıyı oyuğuna takıp, 
sağ yanağını avucuna aldığını, sıktığını gördü. Arabaya binmeden 

önce yanağındaki şişin gözüne iliştiğini hatırladı:
- Neyin var senin?
İsmail yanağı avucunda, başını geriye döndürdü. Dizginleri tutan elini 

ağzına siper ederek:
- Dişim… diyebildi. 

Viran Dağlar • Necati Cumalı
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Zülfikar Bey, kulağının meme ucundan çenesi altına kadar yanağının 
iyice şiş olduğunun ayrımına vardı.

- Ağrıyor mu?
Kısa bir baş işaretiyle aldı karşılığını.
- Ne kadar oldu?
Bu kez, sağ elini yanağından ayırdı. Orta parmaklarını Zülfikar Bey’e 

doğru gererek karşılık verdi İsmail.
- Üç gün mü?
Yine baş işaretiyle oldu karşılığı.
- Üç gündür ne bekledin söylemek için?
- De.. de.. denk…
Denk düşmedi diyecekti, konuşamıyordu. Ağzı bir avuç mısırla doluydu 

sanki.
- Kayalar’a çek. Önce dişçiye uğrayalım…
Kayalar’da dişçi Nikodemos, dededen babadan devralmıştı mesleğini. 

Dedesinden beri Goriçka Beylerinin dişlerine bakarlardı. Nikodemos, giriş 
katındaki çalışma odasının penceresinden gördü Zülfikar Bey’in araba-
dan inişini. Koltuğundaki hastasının başından ayrıldı. Bir elinde uzun 
saplı küçük yuvarlak aynası, öbüründe sond’u, pencereye yaklaştı. Zülfikar 
Bey’in gerisinde arabasının sürücüsüyle, kapısının giriş merdivenlerini 
çıktığını gördü. Çabuk döndü, aynasını sond’unu masası üstündeki emaye 
tasa bıraktı, hastasından acele izin istedi, yardımcısının içeri aldığı Zülfi-
kar Bey’le, arkasından gelen İsmail’i hastalarına gösterdiği saygılı ilgiyle 
karşıladı:

- Hoş geldiniz Zülfikar Beyim, şeref verdiniz, buyurunuz, geçiniz.
Salona geçtiler. Salondaki koltuklarda bekleyen üç hasta vardı. Baş köşe-

de oturan bir hastaya kalkmasını, yerini boşaltmasını işaret ediyordu eliyle. 
Orta yaşlı bir köylüydü hasta.. Çabuk anladı, kalktı, yana çekildi.

Zülfikar Bey oturmadı.
- Hoş bulduk, dedi ayakta. Ekşisu’ya trene giderdim, eliyle İsmail’i 

gösterdi: Beni Ekşisu’ya bırakacaktı, yolda gördüm, bizim bu akılsız kaç 
gündür yanağında şişiyle dolaşırmış, sana getirdim…

Daha pencereden görünce anlamıştı hastanın Zülfikar Bey değil İsmail 
olduğunu. Yine de karşıladığı Zülfikar Bey’di. Salonda bekleyen öbür 
hastalara doğru yarım bir çember çizerek ekledi:

- Madem yolcusunuz!..
Zülfikar Bey’in kahvesi gelmeden içerdeki hastayı uğurladı, oda kapısı-
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nın ağzında göründü. Hasta koltuğunu göstererek İsmail’e içeri geçmesini 
işaret etti. Zülfikar Bey’e döndü:

- Buyurunuz Zülfikar Beyim, yalnız kalmayınız, kahvenizi içerde içersi-
niz…

İlk görünen özelliği temizliğiydi odasının. Hasta koltuğunun önünde, 
Nikodemos’un neredeyse sağ elinin altında, beyaz yağlı boya ile boyanmış 
küçük bir sac dolap vardı. Üstünü masa gibi kullanıyordu. Masanın altında 
bir karış yükseklikte açık bir raf, daha sonra camla kaplı iki bölmeli do-
lap… Ayna, sond, kerpeten gibi aygıtlarını kullandıktan sonra, küçük ma-
sanın üstünde sürekli yanan bir alkol ocağında emaye bir kapta kaynayan 
suya atar arıtırdı. Her hastadan sonra aksatmadığı bir alışkanlıktı ellerini 
yıkaması. Odanın sağ dip köşesinde, yine beyaz yağlıboya ile boyanmış 
köşeli demirden bir iskelet üstüne oturtulmuş yirmi litrelik önden musluk-
lu emaye bir su deposu ile önünde fayans bir lavabodan oluşan küçük bir el 
yıkama yeri vardı. 

Nikodemos, sırtı konuklarına dönük, ellerini yıkarken koltuğun ba-
şında duran İsmail’e oturmasını söyledi. Zülfikar Bey’e dönüp bakarak, 
Rıza Bey’in, annesinin sağlıklarını sordu. Ellerini sabunla yıkadı, durula-
dı, havlu ile kurularken yüzünü döndü, yağışların bu yıl çok iyi gittiğini 
söyledi. Dişçiydi, ama o da topraktan karnı doyuyor sayıyordu kendini. 
Çünkü bütün hastaları ekicilerdi. Ekicilerin yüzü gülerse gülüyordu onun 
da yüzü. Bu yıl neredeyse kasım yarılamış, ova hala kar tutmamıştı. Ekme 
işleri tamamlanmamış tarla kalmamıştı bölgede. Tohum toprak altındaydı. 
Yağacak kar tohumu besleyecek, havalar hep böyle denk giderse büyük bir 
bolluk yaşanacaktı inşallah!..

El yıkama süresi içinde başlayıp biten bu söyleşi, havlusunu yerine as-
ması ile tamamlandı. Masasının üstünden kaynatılmış bir ayna ile bir sond 
aldı, yaklaştı. İsmail’den ağzını açmasını istedi. Acelesiz bütün dişlerini tek 
tek taradı. Sond’un sivri uçlu kancası ile her çürüğe dokundukça, İsmail 
yerinde sıçrıyor, avuçlarından bırakmadığı koltuğun kollarına asılıyor; 
Nikodemos, yüz buruşturuyordu:

- Yazık yazık yazık, çok yazık! diyordu arada bir Zülfikar Bey’e bakarak. 
Dişlerden birini yoklayışında İsmail yerinde öyle bir sıçradı ki çarpmaması 
için Nikodemos bir adım geriye attı kendini. Zülfikar Bey’e döndü:

- Sizin sürücü, çok canı tatlı, dedi, sizin gibi değil!..
Bir yıl önce küçük bir dolgu yapmıştı Zülfikar Bey’e.
İncelemesini bitirince, hasta koltuğundan bir adım açıldı, sonucu açık-
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ladı:
- Ağız çok fena. Ölmüş! Ağız bir mezarlık, diş mezarlığı! Geliniz, siz de 

görünüz…
Zülfikar Bey, Nikodemos’a güvenini belirtmek için yerinden kımılda-

madı. Sadece gerekmez anlamında küçük bir el işaretiyle karşılık verdi 
çağrısına. 

- Ama geliniz rica ederim, görünüz. Böyle bir ağız çok nadirdir…
Zülfikar Bey bu kez, Nikodemos’un hatırını yerine getirmek olacağını 

düşünerek kalktı, hasta koltuğuna yaklaştı. Nikodemos ağzını açtırdı, yine 
aynasını, sond’unu İsmail’in dişlerinde dolaştırmaya başladı. Sond her 
çürüğe değdikçe İsmail yerinde sıçrıyor, koltuğun kollarına sarılıyordu.

- Görüyorsunuz. Sağlam hiç diş yok!
- Haklısın!
- Çok uğraşacağız…
- Olanlar olmuş, İsmail genç adam. Benden iki üç yaş büyük. Bu dişlerle 

dolaşamaz. Ne biliyorsan yap. Hakkını ben ödeyeceğim…
İsmail, Zülfikar Bey’in dediklerini duyunca ağrılarını unuttu. Gözleri 

ışıklandı.
Dişçi:
- Kuronlar ister, çekilecek dişler var, köprüler yapılacak. Çok iş var! 

Dünya kadar iş var…
- Hepsini yaparsın!
- Uzun iş! Belki bir ay, belki kırk gün gelecek gidecek…
- Gelir. 
- Öyleyse şimdi başlıyoruz!
Zülfikar’ın durakladığını gördü. Trene yetişeceğini hatırladı. Duvar 

saatine baktı:
- Şimdi yalnız beş dakika...
Tornasını aldı eline.
- Ağrıyan dişler başka. Şiş diş değil. Onu çekeceğiz. Ağrıyan iki diş var, 

onlara ilaç koyacağım. Gideceksiniz, İsmail Efendi Ekşisu’dan dönecek 
gelecek, ikindi de çalışacağız.

Dediği gibi ağrıyan iki dişi hafif oydu. İlaçladı. İsmail’e:
- Şimdi kalk! Dedi. İkindide gelecek oturacaksın koltukta. Bir saat belki 

birbuçuk saat dayanacaksın, ağzı temizleyeceğiz, sonra rahat!.. Üç günde 
bir geleceksin, bir ayy sonra ağız yeni olacak, bütün dişler sağlam! Ceviz 
badem kıracak yiyeceksin!..
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İsmail dayanamadı. Ağzını açtıkça görünecek üç beş altın dişi olması 
gece gündüz dilediği bir düştü.

- Altın mı?
Nikodemos, Zülfikar Bey’e baktı, olumlu bir baş işaretiyle karşılık aldı.
- Bazısı altın, bazısı değil! Yerine göre...
Zülfikar Bey, bir Aziz Altını bıraktı küçük masanın üstüne: 
- Kalanını dişler bitince öderim, dedi...
Nikodemos:
- Aman beyim, dedi. Yola gidiyorsunuz, acele etmeyin...
Altını geri vermek istedi.
- Belli olmaz, lazım olur?
Zülfikar:
- Olmaz, dedi, kapıya yöneldi.
Dişçiden çıkarken ilaç henüz etkisini göstermese de İsmail diş ağrılarını 

unutmuştu.

TDBD 102 (Ağustos-Eylül 2007)

Necati Cumalı
1921 yılında bugün Yunanistan sınırları içinde bulunan Florina’da doğmuş, 
ailesi 1923 Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi kapsamında Türkiye’ye 
göç ederek İzmir’in Urla ilçesine yerleşmiştir. Ortaöğrenimini İzmir Atatürk 
Lisesi’nde (1938), yüksek öğrenimini ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi’nde (1941) tamamlamıştır. Urla ve İzmir’de avukatlık ve memurluk 
yapmıştır (1945-1957). 1957-1959 yıllarında Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği 
Basın Ataşeliği’nde çalışmıştır. 1959–1963 yıllarında İstanbul Radyosu’nda 
redaktörlük yapan Cumalı, sonraki yıllarda yaşamını roman ve oyun yazar-
lığı ile sürdürdü. 10 Ocak 2001 tarihinde yakalandığı karaciğer kanserinden 
kurtulamayarak İstanbul’da hayata veda etti.

1940’lardan itibaren Varlık, Servet-i Fünun - Uyanış, Yeni İnsanlık gibi der-
gilerde şiirler yayımlamıştır. İlk kitabı “Kızılçullu Yolu” 1943 tarihlidir. 1945 
yılından itibaren şiir, öykü, roman ve tiyatro türlerinin hepsinde birden ürün 
veren Necati Cumalı, zaman zaman deneme alanına da el atmıştır.

1962’de yayımladığı Susuz Yaz Metin Erksan tarafından 1963’te beyaz 
perdeye aktarılmış ve büyük başarı kazanmıştır.

1957’de Değişik Gözle adlı kitabıyla Sait Faik Hikaye Armağanı’nı, 
1969’da Yağmurlu Deniz adlı kitabıyla Türk Dili Kurumu Şiir Ödülü’nü, 
1984’te Bütün Şiirleri ile Yeditepe Şiir Ödülü’nü kazanmıştır.

Viran Dağlar • Necati Cumalı
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Bekleme salonunda...

Edebiyatın bize yeni ufuklar açıp, düşünme yeteneğimizi geliştirip, bilgi ve 
görgümüzü artırmasının yanısıra edebiyat dostluğu da bize yeni dostlar 
kazandırır. Kitaplardan konuşurken bir de bakarsınız yanınızdaki insanla 
birçok duyguyu paylaşır olmuşsunuz. Mehmet Aydın’la yapılan bir söyleşi 
çalışmamıza katkı sağladı. Değerli meslektaşıma bu satırlar aracılığıyla 
teşekkür ederim. 

KORSAN ÇIKMAZI
Nezihe Meriç
Yapı Kredi Yayınları, 2002

Ben Korsan Çıkmazı’nda sabahlamalıyım. Berni daha uyumadı. 
Neredeyse uyuyacak o da; ben güneşin doğuşunu bekleyeceğim. Bu 

hakkımdır. Sonra ben olabilecek bir şey bekliyorum. Oysa Meli bir masal 
kişisi bekliyordu. Onu bir gün, bir dişçinin bekleme odasında bulunca, 
nasıl şaşırmıştı.

Orası da ne biçim odaydı öyle! Camlı bir bölmeyle ayrılmıştı, bekle-
me odasıyla dişçinin odası. Camlı bölme tozluydu. Ortadaki kırık ayaklı 
masanın üzerindeki dergiler de ele alınmayacak değin yırtık, kirli, tozluy-
du. Sandalyeler boyalı tahtadan. Hem de renklerden renk kalmamış gibi, 
kararmış bir kahverengi. Duvarda bir tane bile iç açıcı resim yok. Dişi 
ağrıyan bir kedi resmi vardı Meli küçükken. Gözlerinden yaşlar akıyordu. 
Çenesiyle başını, beyaz bir tülbentle bağlayıp, koca bir düğüm atmışlar-
dı tepesine. İçerden konuşmalar, gülüşme sesleri geliyordu. Gevezeydi 

Dünya Edebiyatında Dişhekimliği
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dişçi. Durmadan gülüyordu. Meli gülmüyordu. “Körlenmiş bir bıçak gibi 
küskünüm” ya da “Büyüttüm kiliseler gibi yalnızlığımı” derdi sorulacak 
olsa. Omuzları düşmüş oturuyordu. Hava berbattı. Karlar erimiş, çamur 
olmuştu. Gökyüzü karanlıktı. Kırlarda bir tane bile çiçek yoktu. Meli, 
kafasına takılan bir şeyi tutturup, saatlerce yorucu, çıldırtıcı bir biçimde 
düşünmeye başlamamak için, çağrışımlardan kurtulmak için, ne yapacağını 
bilemiyordu. Yapayalnızdı Meli. Başkaları severken, sevişirken, başkaları 
dans ederken, başkaları yüzerken, başkaları… Meli her yerde yalnızdı. Her 
şeye elleri cebinde uzaktan bakıyor, beğenmiyor, yürüyüp gidiyordu sonra. 
Bazen de işte tam o günkü gibi, hiçbir şey yardım etmez insana. Doğa 
yoktur, renkler yoktur… Yoktur. Bir şeyler yoktur.

Meli ağlayabilirdi rahatça ama, çevresinin biçimsizliği, ağlamasını 
önlüyordu. Tam o sırada kapı açıldı. Meli başını kaldırınca Adnan’ı gördü. 
O, eli kapının tokmağında, dişçiyle konuşuyordu. Meli, “Anladım” dedi 
usulca kendine, “deminden beri içimde, sevince benzeyen, uzak, belirsiz bir 
duygu vardı. Buymuş. Bu adamın sesiymiş. Toprak altında kalmış bir çini 
parçasına benzetmiştim o duyguyu, tanımlamak için.”

Dişçi de dışarı çıktı o arada. Bayramlarda çocukların taşlara sürttükleri 
çatapatlara benziyordu. Meli’yi görünce neşesi daha da ışıldadı:

- Vay! Canım! Nereden çıktın, Nasılsın?
O koca adamken, Meli de na şuncacık küçük bir çocukken, o taşra ilinde 

Meli’den başka okuyan, söyleneni anlayan birini bulamamıştı. Birbirlerini 
çok severlerdi. Dosttu onlar. Hep konuşuyordu:

- Ha Meli? Çok bekledin mi? Vay canım. Canın sıkılıyor senin. Neyin 
var? Kim bu, Adnan bak. Benim öksüzlük, kimsesizlik arkadaşım. Hani 
seni mozaik fabrikasına götürecektim Adnan’ın. Açılışına gitmiştim ben. 
Ha, bak bak, neler buluyorum. Ha ha! Adnan’ın resmini görünce sen! 
Efendim? Ne dersin söyleyeyim mi? Rengin uçmuştu kız. “Ne hoş adam” 
diye unutun mu ha? Bu Adnan benim çocukluk arkadaşım. Öksüzün 
derdini öksüz anlar…

Meli rastgele, dudağının ucuyla karşı koydu:
- Biz neci oluyoruz burada?
İçeri girip oturmuşlardı. Dişçi karmakarışık konuşuyordu:
- Çay gelsin. Kahve? Bir şey içelim. Peki, güzelim kızma içmeyelim. 

Ama içelim bir şey. Gazoz. Çay, çay en iyisi…
Adnan sormuştu gülümseyerek:
- Bu, “Biz neci oluyoruz burada”dan, ben de pay çıkarabilir miyim 

Korsan Çıkmazı • Nezihe Meriç
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kendime? Bir erkek elinin en güzel kibrit çakışıyla sigarasını yakarak, 
ona dosdoğru, rahatça bakarak. Meli de ona bakmıştı. Acele acele toprağı 
eşeleyip, çini parçasını ortaya çıkarmıştı. Masmavi, “Aşk budur” demişti. 
Bakıp kalmıştı. Dişçi de durmadan sorardı.:

- Konyak içelim ya da? Konyak konyak. Isınırız.
Meli çini parçasını bağrına basmış susuyor.
İşte Meli, görüyorum. Hem balkonda dikilen Meli’yi görüyorum, hem o 

Meli’yi. Hepimizin çok uykusu geldi artık.
Adnan rahatça bakıyor ona ilgiyle.
- Konyak mı? Bak onu içeriz. Sarışınlar çok üşür. Siz üşümüyor musu-

nuz?
- Ben sarışın değilim. İyi bakın. Benim yalnız gözlerim mavi.
- Öyle mi? Peki öyleyse ben ne renk oluyorum bu hesaba göre…
- Siz…
Meli, Adnan’ın sağlam çenesinden, gergin çorabına doğru bakıyor. Üze-

rine hiç tanımadığı bir utangaçlık, bir sıkılma geliyor. Yüreği sıkışıyor. Çift 
ip atlamalı en iyisi, delice. Şaşırıp susuyor.

- Hiç, yani, renk meselesi zaten…
Dişçi konyak şişeleri, bardaklar, dolap rafları arasından söze karışıyor.
- Yoo, Adnan yakışıklıdır.
Meli odaya doğru yürüyor. Ayaz çıktı. Ürperiyor.
Meli susuyor. Günlerce susabilir artık. Hava istediği gibi can sıkıcı 

olabilir artık. Dişçinin müşterileri geliyorsa, çıkmaya zorunlularsa Meli 
gene yalnız kalacaksa… Olsun kalabilir. Artık her bir şey vız gelir Meli’ye 
anlaşıldı mı?

Ey uyku, bak beni dinle, kapının önünde, Meli Adnan’a elini uzattı… 
Adnan ne yaptı? Adnan onun elini iki avcunun arasına aldı, hep öyle dos-
doğru yüzüne bakarak ona dedi ki, uyku, bak ne dedi Adnan:

- Gelin benimle. Gelin sizi bir yere götüreyim ben. Çok hoşuma giden, 
tam bu havaya göre bir yer. Şöyle baş başa oturalım. İkimiz de Suat’ın dos-
tu olduğumuza göre. Gelin benimle bakayım. Büyük sözü dinleyin biraz. 
Sarışınlar, yani mavi gözlüler inatçı olur ama…

Uyku musun nesin, git başımdan. Sevdim bu geceyi ben. Çok sevdim. 
Uyumam artık.

Ha, bak bu anlattığım var ya, işte bunu, bir Berni anladı, bir Meli’nin 
uzun uzun yürüdüğü yollar, bir de ben. Diyorum ya, güneş nasıl olsa doğa-
cak. Korsan Çıkmazı’ndan ayrılmamalıyım, artık. Sabahı burada bekleye-
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ceğim.

TDBD 119 (Ağustos-Eylül 2010)

Nezihe Meriç
1925’te Gemlik’te doğdu. Karayolları mühendisi olan babasının görevi 
nedeniyle çocukluğu, doğudan batıya doğru Anadolu’nun çeşitli illerinde 
geçti. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ile aynı 
üniversitenin Felsefe bölümlerine devam ettiyse de, öğrenimini tamam-
lamadan ayrıldı (1945). Uzun süre Heybeliada İlkokulu’nda müzik öğret-
menliği yaptı (1946-1956). İlk yazısı ‘Ümit’ İstanbul dergisinde (1945), ilk 
öyküsü “Bir Şey” Seçilmiş Hikâyeler dergisinde yayımlandı. Korsan Çıkmazı 
ile 1962 TDK Roman Ödülü’nü, Bir Kara Derin Kuyu ile 1990 Sait Faik Hikâye 
Armağanı’nı, Yandırma ile 1998 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü, Çavlanın 
İçinde Sessizce ile 2004 Dünya Kitap-Yılın Telif Kitabı Ödülü’nü, 2007 Mersin 
Kenti Edebiyat Ödülü’nü aldı. 

Korsan Çıkmazı • Nezihe Meriç
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Dişhekimliği ve mizah

Bu sayfaları mizaha ayırdık. Türkiye’de karikatürün büyük ustası, Gırgır 
efsanesinin yaratıcısı Oğuz Aral’ın ömrünün son dönemlerinde Hürriyet ga-
zetesinde yazdığı yazılardan kitaplaştırılan ‘Huysuz İhtiyar’dan aktardığı-
mız bölüm, sabit olmayan protez kullanmaktan hoşlanmayan bir ‘huysuz’u 
konu ediniyor. 

Huysuz İhtiyar
Oğuz Aral
Kelebek Yayınları 
1998

Geçenlerde dişçim:
“Artık, inadı bırakmak zorundasınız Oğuz Bey. Size bir protez 

yapmamız gerekiyor” dedi. “Nee!.. Ben yüzük ve kol saati bile takamam. 
Gömleğimin yakası enseme değince sinirlenirim… O tenekeyi ağzıma 
nasıl sokarım?..” diye gürledim.Aslında gürlemek istedim de ağzımdan: 

“Pfotef… Ben yümüfüf müfkof !..” gibisinden Avni’ce sesler çıkardım. 
Çünkü son yıllarda beni terk etmeye başlayan saçlarıma ve dişlerime yeni 
iki diş daha eklenmişti. Zalim dişçi, son olarak önden iki dişimi daha ben-
den çalmıştı… Dişlerimin arasında oluşan boşluklardan hava kaçırıyor ve 
konuşurken pofuf, lofuf gibisinden Türkçe’de olmayan sesler çıkarıyordum. 

“Ben, bunları dama atayım, yenisi çıkar!” filan dedimse de dişçim bilim-
sel bir ukalalıkla: 

“Beslenme bozukluğu başlayacak” dedi. 

Dünya Edebiyatında Dişhekimliği
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“Zaten bir şey çiğnediğim yok. Son yıllarda alkolle besleniyorum.” 
“Ama güzel bir kıza gülümsemeniz gerekince, ne yapacaksınız?” 
Bu doktor bir haindi… Bir zalimdi… Belki de gizli bir Rus casusuydu. 

Bir hafta sonra, yarım ay şeklindeki bir tenekeye iliştirmiş üç dört kazma 
dişi burnuma dayayıp: “Nasıl buldunuz?” diye sordu. Protez, kıçlarına so-
payla vurduğum zaman Bekir’in itlerinin bana hırlayışlarını anımsatıyordu. 
Ben de yeni protezime “hırrf ” diye hırladım. 

Tenekeyi ağzıma sokar sokmaz, midemin ne hale geldiğini ve neler 
olduğunu anlatmayacağım. Yalnız “beygir kompleksim” uzun sürdü. Evde, 
durup dururken eşinip kişniyordum… Hatta ruhumun derinliklerinden 
şaha kalkma arzuları yükseliyordu. Çünkü, o teneke ağzımdayken kendimi 
ağzına gem vurulmuş beygir gibi hissediyordum. İlk protez kazasını pen-
cereden denizi seyrederken geçirdim. Günde içtiğim üç paket sigaranın 
yardımıyla öksürürken, protez fırlayıp gitti ve camı kırdı. Allah’ın ayazın-
da, bir camcı bulup camı taktırana kadar dondum. Böylece, protezin nezle 
yaptığını da öğrenmiş oldum. 

Daha ilk günlerde protezimle geçinemeyeceğimiz belli oldu. Alçak, 
ağzımın orasını burasını yeni bir pabuç gibi vuruyor, bazen fırlayıp gidiyor, 
öteberiyi kırıyordu. Ben de onu evde takmamaya karar verdim. Ancak, 
dışarı çıkınca ya da eve biri gelince, “adamlık ağzımı giyinirim” dedim. Yal-
nız, çıkarınca nereye koyacaktım? Yıllardan beri protez mahkûmu olan bir 
arkadaşım, takmadığım zamanlar onu su dolu bir bardağa koymamı salık 
verdi. Ama bir bardağın içinde sırıtarak bana bakan dişleri görürsem ben, 
ömür boyu herhangi bir bardaktan bir daha su içemem. Su o kadar önemli 
değil, içki de içemem. Bu yaştan sonra şişeden içecek değilim ya!..

Sonunda protezimi, dergi ve kitapların arasına koymaya başladım. Ama 
hangi dergiydi, hangi kitaptı ara ki bulasın. Evde binlerce dergi ve kitap 
var. Zaten, çocukluğumdan beri dalgın ve unutkan biriyim! 

“Şeytan aldı götürdüüü… Satamadan getirdii…Lan alçak, neredeysen 
ses ver!” diye evde bütün gün dört döndüğüm oluyordu. Bazen evin kapısı 
çalınıyor. Pencereden bakıyorum, bir konuk gelmiş… “Bif dakkaf !” diye 
ünleyip yıldırım gibi başlıyorum protezimi aranmaya… Oradan oraya 
deliler gibi koşuşturup namerdin saklandığı yeri bulmaya çalışıyorum. Ta-
bii, kapıdaki bir süre sonra sıkılıp gidiyor ve muhtemelen eve kadın filan 
attığımı düşünüyor. Kitap, dergi gibi entelektüel metodlar sökmeyince, 
protezimi yanımda taşımaya karar verdim. Artık, deli danalar gibi oradan 
oraya saldırarak kendime bayramlık bir ağız aramaktan vazgeçmiştim. 

Huysuz İhtiyar • Oğuz Aral
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Dişli tenekeyi, mendilime sarıp cebime sokuşturuyordum. Gerektiği anda, 
hızlı silah çeken bir kovboy fiyakasıyla çekip yerine yerleştiriyordum. 

Vee, yeni dişlerimle en dayanılmaz olduğuna inandığım gülücüklerimle 
gülümsüyordum.Geçen akşam evde yalnızdım. Keyifle limonlu votkamı 
hazırladım. Steyvırt Grencır’la Mel Ferır’ın oynadığı ve benim için bütün 
zamanların en güzel filmi olan Skaramuş’u izlemek üzere televizyonun 
karşısındaki koltuğuma çöktüm. Ama çökmemle “Yandım Allah!” diye 
havaya zıplamam bir oldu. Birisi, fena halde kıçımı ısırmıştı. Birisi değil, 
ben kendi kıçımı ısırmıştım. Mendilden sıyrılan protez, cebim delik 
olduğu için pantolonun ağ kısmına yuvarlanmış, üstüne oturunca da alçak 
dişli teneke beni dişlemişti. Böylece, kendi kıçını ısırabilen ilk insan olarak 
insanlık tarihine geçmiş bulunuyorum. İhtiyarlayınca Cumhurbaşkanı, 
Başbakan filan olunuyor diye aldanmayın…

Beş paralık aklınız varsa, sakın ihtiyarlamayın!”

TDBD 171 (Mayıs 2019)

Oğuz Aral
1936’da Silivri’de doğdu. Babasını 9 yaşında kaybetti. İstanbul Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi’nin üçüncü sınıfından ayrılarak, 1950’den sonra 
döneme damgasını vurmuş Akbaba, Marko Paşa, Dolmuş gibi çeşitli dergi 
ve gazetelerde karikatür çizmeye başladı. 1972 yılında mizah dergisi Gırgır’ı 
kurdu ve yönetti. Burada yarattığı Avanak Avni, Utanmaz Adam gibi tiple-
meler çok tutuldu. 

Tirajı zaman zaman 500 bine ulaşan Gırgır’ın el değiştirmesi üzerine 
1989’da “Avni” adlı yeni bir mizah dergisi çıkarmaya başladı. Avni 1996’da 
kapanınca Hürriyet gazetesine geçti. Koca Yusuf (1966), Direkler Arası 
(1967), Bu Şehri İstanbul (1968), Ağustos Böceği ile Karınca (1971) adında 
çizgi filmleriyle Türk çizgi film sektöründe de önemli bir yere sahip olan 
Oğuz Aral 2004’te Bodrum’da kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Dünya Edebiyatında Dişhekimliği
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Savaşın ilk zayiatı: Vicdan

Refik Halid Karay’ın ilk baskısı 1940’ta çıkan Gurbet Hikayeleri’nde yer alan 
‘Dişçi’ öyküsü, insanı hayata bağlayan dişlerin nasıl vahşet aracı olarak 
da kullanılabileceğine dair Nazilerden Diyarbakır 5 Nolu Cezaevi’ne kadar 
uzanan kötü hatıraları akla getiriyor. Latin harflerine geçilmesinden 12 yıl 
sonra basılan kitapta yeni imlanın henüz oturmamış olduğu da görülüyor. 
Anlaşılmayı engellemeyen bu hataları düzeltmedik ve ilk basımdaki özgün 
haliyle okuyucularımıza sunuyoruz. 

GURBET HİKAYELERİ
Refik Halid Karay
Semih Lütfi Kitabevi
1. baskı, 1940

DİŞÇİ
Ceylân avı dönüşü, üç devletin hudut kavuşağında, bir çiftlik binasınday-
dık.

Ocak odada sofra kurulmuş, içiyorduk.
Ev sahibi eski çetecilerdendi. Misafirler arasında, bizden başka çandar-

ma mülâzimi, gümrük müdürü, ziraat memuru, bir de “Dişçi” diye çağrılan 
posbıyık bir adam vardı.

Gözlerinde aklı tam olmıyanlarda rastladığım kâh alevlenen, kâh pelte-
leşen bir kararsız ışık gördüğüm için onu yarı meczup olduğuna hükmet-
miştim.

Bir aralık, kendisine kayıtsız kalmadığımı göstermek için sordum:

Gurbet Hikayeleri • Refik Halid Karay



206

- Buralarda mı dişçilik ediyorsunuz?
Ev sahibi, mülâzim, müdür, memur, hepsi gülmeğe başladılar. O susuyor, 

önüne bakıyordu.
- Söylesene, diyorlardı, buralarda mı dişçilik edersin?
Tekrar gülüşüyorlardı.
Dişçi gülümsemiye başlamıştı. Ben, köy, çöl ve kasaba hayatlarından 

aldığım tecrübe ile bu kahkahalarda bir acıklı, acayip vak’a sezmiştim. Zira 
herkesinkine benzemiyen acı sergüzeşler, hatta felaketler dar muhitlerde 
eğlence sayılıp gülüşülen sohbet mevzuları olurdu.

Eline bir dolu kadeh sıkıştırdılar;
- Anlat bakalım bize dişçiliğini! Dediler.
- Ben dişçi değilim, diye başladı, diş sökücüyüm, mükemmel diş sö-

kerim, sağlam dişleri sökerim, hem çatır çatır sökerim. Şöle büke kıvıra, 
ırgalıya ırgalıya, çene kemiklerini dağıta parçalıya!

Harp sonuydu, ordu dağılmış, asker, silâhsız, cephanesiz Suriye’den 
darmadağınık, Anadolu yolunu tutmuştu. Dağ, tepe geçtiğimiz yerlerde 
kurşuna tutuluyor, ölü ve yaralı şose boylarında dökülüyor, tükeniyorduk.

Ben başçavuştum; böğrüme bir kurşun yemiş, hastanedeyim; yerli 
ahalinin elinde güç kurtularak tren hattını tutmuş, üç arkadaşla memlekete 
ulaşmağa çabalıyordum. Lebüvve Boğazını bilir misiniz? Boğaz deyince 
hatırınıza korkunç bir kayalık, dumanlı dağlar, loş uçurumlar gelmesin.

Orası bir sulak vaha boğazıdır; altında süzme zeytinyağı renginde, eliniz 
sürseniz bulaşacağını sandığınız parlak, koyu bir çay akar. Kenarında yap-
raklarını ters tarafları rüzgârla güneşe dönünce gümüşlenen narin kavaklar 
dizili, kof gölgeler serilidir. İncecik, yumuşak, sık otlarla bir kürk gibi kaplı 
olan yamaçlar kibrinden âdeta kabarmış, heybetli görünmeğe çalışır. Hulâ-
sa dinlenilecek, uyuyup rahat edilecek bir hoş yerdir. Memleketi andıran 
yerdir.

Açtık mecalsizdik, yenilmiş olmaktan utanıyor, yolda silâh kullanmadan 
ölmekten korkuyorduk. «Şurada biraz nefes alalım!» Dedik.

Tepeden bağırdılar; ayağa kalktık.
Silâhlar üstümüze çevrildi; elimizi yukarıya kaldırdık.
Sekiz on bedevî, yokuş aşağı, entarileri ve kefyeleri havalanarak, yuvar-

lanır gibi dağdan indiler. Kulakları küpeli, saçları örülü, sırım gibi ince, 
şeytan yüzlü ve maymun elli çapulcu Urban..

Nemizi alacaklardı? Paramız yoktu, silâhımız yoktu, matramız kemeri-
miz bile yoktu. Nasıl karşı koyabilirdik? Ben yaralı idim, arkadaşlar hasta 
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idiler. Kanımız kurumuş, soluğumuz tükenmişti. Dizlerimiz dermansızlık-
tan titriyor, yüreğimiz ayıbımızdan eriyordu.

Biliyorduk ki kolay ve temiz olması için elbiseleri öldürmeden evvel 
soyuyorlardı. Soyunduk ve çıplak kalınca kurşunları veya cembiyeleri bek-
lemiye koyulduk. Öyle olmadı.

Bedevînin biri, ilkönce, Koçhisarlı Ahmet onbaşının yanına yaklaştı, 
bir elile çenesinden tuttu, ötekile burnundan… Ağzını açmış, dudaklarını 
sıyırmış ve satın alınacak atın yaşını muayene eder gibi dikkatle dişlerine 
bakıyordu.

Memnun olmadı ki, karnına bir tekme vurdu, devirdi; öbür arkadaşa 
yanaştı. Onu da beğenmedi, onu da tekmeledi.

Nihayet sıra bana geldi. Ağzımı kendiliğimden açmış ve tekmeye hazır-
lanmıştım.

Bedevî sevinçle haykırdı. Birden, parmakları altın kuronlu dişime geç-
miş, asılmış sökmiye uğraşıyordu. Tırnakları etime batarak etimi yırtarak 
dişimi çekiyor, sallıyor, büküyor, geriye itiyor, öne yatırıyor, fakat bir türlü 
çıkaramıyordu.

Yapamıyacağını anlayınca ayaklarıma bir çelme vurdu; düştüm; göğsüme 
çökmüştü. Arkadaşlarına, çöl karargâhlarında dört seneden beri yaşadığım 
için öğrendiğim dilden bağırıyordu:

-Bir taş! Sivri bir taş!
Aranılıp getirilen taşı, şimdi, bütün hızı ile kuronlu dişime, bazen 

acelesinden yanındakilere ve daima dudaklarıma bir keser gibi kaldırıp 
kaldırıp indiriyordu. Her vuruşunda ben oradaki acıdan ziyade, tuhaf değil 
mi, böğrümdeki eski kurşun yarasının sızısını duyuyordum. İyi olduğunu 
sandığım bu yara, sanki yeniden deşiliyordu.

Gırtlağımdan aşağı sızan kanın çıplak vücudümden ılık ılık göğsüme 
yayıldığını duyuyordum, bedevînin yüzüne fışkıran kan ve et serpintilerini 
de görüyordum. Hepsini duyuyor ve görüyordum.

Bir türlü bayılamıyordum.
Bayılır gibi olurken taşın her inişinde tekrar ayılıyor, beynimde ve ya-

ramda «zınk!» diye sarsıcı bir gümleyiş işitiyor, gözlerimi açıyordum.
Neden sonra üç dişim elinde kaldı. Kuronlusunu aldı, ötekileri uzağa 

fırlattı.
Kendimden geçmeden evvel heriflerin beni unutarak veya öldü sanarak 

üç arkadaşımın da göğüslerine birer eğri hançer sapladıktan sonra elbi-
selerimizi toparlayıp konuşa konuşa ağır ağır, avdan döner gibi, tepeye 
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tırmandıklarını gördüm.
Hikâyeyi çiftlik sahibi tamamladı:
-İşte, dedi, ondan sora dişçi oldu ya…. Çete muharebelerine tutuşmuş-

tuk: Ecnebiler üzerimize ara sıra, bedevî müfrezelerini de saldırıyorlardı. 
Bunlar da köylerimizi soyuyorlar, çoluk çocuğumuzu kesiyorlardı. Sağ 
yakaladıklarımızı -sonradan öğrendim- bizim «dişçi» yere yatırıyor, göğüs-
lerine çöküyor, eline geçirdiği bir koca dülger kıskacile ağızlarından sağlam 
bir diş çekip koparmadan yakalarını bırakmıyormuş!

Dişçi gözlerinde, ispirto dökülmüş gibi mavi bir alev parlıyarak:
-Evet, dedi, mükemmel söküyordum, hem çatır çatır söküyordum, şöyle 

büke kıvıra, sallıya hırpalıya, çene kemiklerini dağıta parçalıya söküyor-
dum!.

Ve elini mintanının düğmesine attı, göğsünü açtı:
Boynunda iri taşlı bir gerdanlık gördüm.
Petrol lâmbasının sönük ışığında bu taşların ne olduğunu birden anlı-

yamamıştım. Fakat o sırada ocakta bir odun devrildi, odaya bir kızıl alev 
vurdu:

Gerdanlığa geçirilen taşlar sapasağlam bembeyaz bir boyda, bir biçimde, 
hemen hemen bir örnek otuz kadar azı dişiydi.

TDBD 143 (Eylül 2014)

Refik Halid Karay
1888’de İstanbul’da doğan Karay Galatasaray Sultanisi’nde ve Hukuk 
Mektebi‘nde okudu. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra gazetecilikle uğraşma-
ya başladı. Yazıları yüzünden önce Sinop’a daha sonra Çorum, Ankara ve 
Bilecik’e sürgün olarak gönderildi. İstanbul’a döndükten sonra Hürriyet ve 
İtilaf Fırkası’na üye oldu. İstiklal Savaşı aleyhine yazdığı yazılarından ötürü 
150’likler listesine girerek sürgüne gönderildi.

1938’deki af kanunuyla yurda döndü, daha önceden çıkardığı Aydede 
adlı mizah dergisini tekrar yayımladı. Sade, akıcı dili, güçlü tekniğiyle 20. 
yüzyıl romancıları arasında seçkin bir yere sahip olmuştur. Aralarında 
Bugünün Saraylısı, Bu Bizim Hayatımız, Nilgün, Karlı Dağdaki Ateş ve So-
nuncu Kadeh’inde bulunduğu çok sayıda romanının yanı sıra, öykü, anı ve 
mizah yazısı gibi alanlarda da eserler veren Karay, 1965’te yaşamını yitirdi.
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Diş ve Diş Ağrısı Nedir Bilmeyen Adam

Meslektaşım Zeynep Aldoğan’ın dikkatime sunduğu öyküsünde büyük ya-
zar Sait Faik bir anomaliden tadına doyulmaz bir insan hikayesi çıkarıyor.

SEÇME HİKAYELER
Sait Faik Abasıyanık
İş Bankası Kültür Yayınları, 2005

Akşamları üç dört bardak bira içmek âdetindeyseniz, dubleleri aynı 
yerde içmeyip ayakta bira içilen yerleri dolaşmayı severseniz muhak-

kak rastlamışınızdır. Siyah bıyıkları, tertemiz gözleri, uzunca bir çenesi 
vardır. Çabuk çabuk konuşur ama bazı harfleri heceleyemez. Üç biradan 
fazla içmişse, çok dikkatli dinlemek şartıyla, size kendisini tanıtabilirim. 
Dünyanın en tatlı, en iyi adamıdır. Ona, şeker gibi adam, diyebiliriz.

Anadolu Pasajı’nın nihayetinde küçücük bir kahve. Kahvecinin eliyle 
çektiği mis gibi kahvesinden içmek için gelen üç beş tiryaki. Duvarlarda 
av, sonbahar, kış, şato levhaları. Köşedeki masaların biri üzerinde bir dak-
tilo makinesi göreceksiniz. Akşamın üç dört birasının, çoluk çocuğunun 
nafakasını bir küçük yazı makinesiyle namusluca kazanan adam ordadır. 
İranlı kahveci:

-Succuh yer, fındıh yer, ceviz yer, sallatalıh yer... 
Doğuştan gözleri görmeyenler olur. Doğuştan sağır ve dilsizler olur. Do-

ğuştan ayaksızlar, kulaksızlar da belki görülmüştür. Doğuştan dişsiz adam 
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olur mu? Olmaz olur mu? “Hepimiz dişsiz doğduk. Dişlerimiz sonradan 
çıkmıştır” diyeceksiniz. Öyleyse, “Doğduğu gibi dişsiz kalan adam bulunur 
mu?” diye sorsam, “Olur mu öyle adam da?” dersiniz. İşte size böyle bir 
adam: Bay Ferit Yazgan.

Kendisi, “Doğuştan dişsizim” diyor. Doğru değil bu. “Doğduğum gibi 
dişsizim” demesi lazım. Ayaklarımız için, bir cihetten doğru, bir cihetten 
yanlış, sonradan çıkmalar, deriz. Asıl dişlerimiz sonradan çıkmadır.

Doğduğumuz gün seyrek de olsa yumuşacık saçlarımız vardı. Ama 
ağzımız kuş ağzı, canavar olmayan balık ağzı gibidir. Dostum Bay Ferit 
Yazgan dudaklarını aralayıp da ağzını gösterdiği zaman insan şaşıp kalıyor. 
Onun uzunca çenesi ile bir tek kılı ağarmamış kara bıyıklarının arasında 
insan inci gibi pırıl pırıl, hafifçe sarıya bakan sağlam, kuvvetli dişler bek-
lerken kıpkırmızı bir çukur, diş yerine de sanki naylondan yapılmış ince bir 
kırmızı çizgi görüyor.

Doğuştan kör olmak büyük bir tabiat haksızlığı, bir felakettir. -Sonradan 
kör olmaktan daha acı değil ama.- Anadan doğma körün dünyaya kendine 
göre bir şekil vermesi; hatta bir dünya görüşüne, bizim kavrayamayaca-
ğımız bir dünya görüşüne sahip bulunması, mümkün. Kim bilir güzellik 
dediğimiz garip, müdafaası müşkül, çoğu zaman haksız şey belki sesi-
mizde, belki kokumuzda, belki ellerimizin sıcaklığında ve titreyişindedir. 
Herhalde anadan doğma bir kör kızın seçeceği erkek mühim bir adamdır. 
Gözlü kadınların anlayamayacağı bir güzelliğe, bir erkekliğe sahiptir.

Doğuştan sağır ve dilsizlerin talihi, körünkü kadar ters olmasa da yine 
bir eksikliktir. Bay Ferit için böyle bir şey düşünemiyorum ben. Ben bunu 
bir eksiklik, bir kusur bile sayamıyorum. Bir defa ne o gır gır makineli 
dişçi odaları, ne yanağınızı keçe gibi yapan morfin, ne de -Allah düşma-
nıma vermesin inşallah- diş ağrısı! Gece yarısı tatlı uykudan azgın bir diş 
ağrısıyla uyanmayı bir hayal edin hele! Bütün böyle şeyler başkalarının. Ne 
kerpeten kâbusu, heyulası, devi, karakoncolosu!...

Bay Ferit:
- Böyle doğdum, böyle öleceğim, diyor. Ama her çocuk gibi bol bol 

çakaleriği yiyememişim. Hıyarı rendeler, fındığı ezermişim. Ne yapa-
lım? Taksirat! Belki dünya nimetlerinin tadını sizin kadar bilemem ama 
hepsinden birer lokma tattım. Tattım ama sertlerini bir türlü sevemedim. 
Fındıktan, cevizden hoşlanmam.

- Ne seversin Ferit Bey?
- Ne seveceğim birader! Tabii yumuşak şeyleri. 
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Ferit Bey’in lügatinde diş kelimesi yoktur. Ne kimseye diş biler, ne dişe 
dokunur, ne de dişi geçer. Halim selim adamdır. Fazla alakadan hoşlan-
maz, adamı severse derdini anlatır, tatlı tatlı konuşur. Ben kendini pek 
severim. O da beni sever ki konuşuyor.

- 49 yaşına girdim. Şimdiye kadar mide ağrısı çekmemiştim. Yalnız bu 
sene midemde sıkıntı çekiyorum. İyi hazmedemiyorum herhalde.

- Ne yemeklerini seversiniz? Herhalde lapa gibi, sütlaç gibi olanlarını.
- Onları bile sevmem. Suyu severim, su gibi şeyleri severim. Gülerek 

ilave ediyor:
- Üzüm suyuna, arpa suyuna, -arada olmak şartıyla- imam suyuna yü-

züm yoktur. Ne yaparsın benim dişim de onlara geçiyor.
İranlı kahveci:
-Şakka yapar, inanma! O ne cevvizler kırar. Cevvizi gözümün önünde 

ağzında kırdı. İnan olsun gözümle görmişem. 
Bay Ferit göz kırpıyor:
- İnanma, diyor, Tahran’a üç kilometre mesafede bir köyde doğmuştur, 

inanma!
- Yalan mı söylirem?
- Yerim ama elimle ezerim de sonra ağzıma atarım.
- Ezmeden atarsın.
- Sen yine öyle bil.
Gülüşüyoruz. Sonra Bay Ferit elimden kalemi kağıdı alıyor, bir şeyler 

yazıyor. İşte yazdıkları:
“1315 senesinde Sultanahmet’te Naklibend Mahallesi’nde, Güzelçeşme 

Sokağı’nda doğmuşum. Mahalle mektebini, Sultanahmet Rüştiyesi’ni 
ikmal ettikten sonra askerliğim geldi. Fakat hep tecil edildim. Evliyim. İki 
çocuk babasıyım. Biri kız, biri erkek iki evladım var. Çocuklarımın dişleri, 
Allaha şükür sapasağlamdır. Ailemde hiç dişsiz insan yok. Gerek Kadırga 
Dişçi Mektebi’nde, gerekse Gülhane Hastanesi’nde uzun muayenelerde 
sonra diş sinirlerimin fazla kuvveti yüzünden dişlerimin çıkmadığı nite-
cesine varılmıştır. O zaman talebe bulunan diş tabibi Hüdaverdi, dişle-
rimi yapmak için elinden geleni yaptıysa da muvaffak olamadı. Ağzımın 
radyografisini, kalıbını alıp Paris’e gönderdiler. Oradan bana bir takma 
diş gönderdilerse de tutmadı. Nihayet çene kemiğimin kemikleri inkişaf 
edemediği için diş takımı yapılamayacağı anlaşıldı...”

- Bay Ferit, şimdiye kadar bir sıkıntı çektiniz mi?
- Mühim bir sıkıntı değil
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- Diş ağrısını tercih eder miydin?
- Diş ağrısını neden? Mide ağrısı gibi bir şeyse…
- Çok daha fena.
- Nasıldır?
- Tarif edilemez ki diş ağrısı.
- Mide ağrısı edilir mi?
- Hiç böyle anadan doğma –yanlış ama neyse- dişsizler görülmüş mü?
- Ben Türkiye’de bir taneyim. Bilmem başka memleketlerde var mı? ama 

sanmıyorum. Dünyada dişi çıkmamış tek adamım.
- Ferit Bey, kim bilir beki bu bir tekâmüldür. Belki yarın, bu vahşet 

zamanımızdan kalma çabuk çürüyen kemikleri hep birden kaybedeceğiz. 
Bir zaman gelecek belki bütün çocuklar dişsiz doğacak.

Bay Ferit güldü:
- Teselliye ihtiyacım yok, dedi. Sizin kuyumcu çarşısına dönem dişle-

riniz başkalarının etini, ekmeğini yemek için bir vesile ise ben halimden 
memnunum. 

Sahiden de öyle. Bay Ferit mütevazı, alnının teriyle kazanıp yaşamış bir 
adam. Hepimizden daha az, daha yumuşak şeyler yemiş. Sertten, keskin-
den nefret etmiş. Evvelce Beyoğlu’nda, Sultanahmet’te bidayet mahke-
melerinde zabıt kâtipliği yaparmış. Şimdi tam on sekiz senedir daktiloluk 
yapıyor. Kontratlar dolduruyor, istidalar, mektuplar yazıyor. 

- Yalnız, diyor, son zamanlarda iyi gıda alamadığımdan gözlerim bozul-
maya başladı. Ona canım sıkılıyor. Doktorlar vitaminsizlikten diyorlar. Bir 
de şu mide ağrım olmasaydı dişsizlikten yana bir şikâyetim olmayacaktı.

Kahveye kontratlarını tazelemek üzere kiracılar, ev sahipleri geliyor. O, 
neşeli bir yüzle kontrat kâğıtlarını daktilonun demiri arasına sıkıştırırken 
bana:

- Yine buluşalım diyor, şöyle bir iki bardak bira içeriz. Hem dişten ko-
nuşmamış oluruz. Beni bilmediğim şeyden konuşturtma fazla.

- Hele iki üç bardak biradan sonra Ferit Bey ne şen, ne hoştur bilseniz! 
Öyle kahkahalar atar ki hayali kuvvetli olan, onun elli yaşında bir teki bile 
çürümemiş otuz iki dişinin pırıl pırıl ağzında parladığını görür. (s. 53-58)

TDBD 149 (Kasım 2015)

Sait Faik Abasıyanık
Abasıyanık Modern Türk hikâyeciliğinin öncülerinden olan Sait Faik 
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1906’da Adapazarı’nda doğdu. Klasik öykü tekniğini yıkarak doğayı ve 
insanları basit, samimi, hem iyi hem kötü taraflarıyla, oldukları gibi fakat 
şiirsel ve usta bir dille anlattı.

Toplumun problemlerine değil bireyin toplum içindeki sorunlarına yöne-
len yazar, öykülerinde çoğunlukla kendisinden yola çıkıp bireyler hakkında 
yazarak insan gerçeğini anlamaya çalıştı. Çoğunlukla şehirli alt sınıfın 
hayatını yazan Abasıyanık, balıkçı, işsiz, kıraathane sahibi gibi karakterleri 
anlattı.

Lüzumsuz Adam, Mahalle Kahvesi, Havada Bulut, Alemdağ’da Var Bir 
Yılan başta olmak üzere çoğunlukla öykü kitaplarıyla tanınsa da Şimdi 
Sevişme Vakti en iyi bilinen Türkçe şiirler arasındadır. 

Yargılanmasına neden olan Medarı Maişet Motoru ve Kayıp Aranıyor 
olmak üzere sadece iki roman yazmıştır.

1954’te yitirdiğimiz büyük öykücü adına her yıl bir öykü ödülü de veril-
mektedir.
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Vedat Türkali’nin anısına 

Vedat Türkali birbirinden değerli romanlar bıraksa da yazın hayatına 
senaryolarıyla başlamıştı. Türkan Şoray’ı sinemaya armağan eden Otobüs 
Yolcuları, Fikret Hakan’lı Karanlıkta Uyananlar gibi emek ve emekçinin so-
runlarının Yeşilçam’da ilk kez göründüğü filmlerin senaryoları hep ona aitti. 
97 yıllık uzun ömrünü çok verimli kullanan ustayı 2009’da yayımlanan son 
dönem eserlerinden biri olan ‘Yalancı Tanıklar Kahvesi’nden dişhekimliğiyle 
ilgili iki pasajla anıyoruz.

Yalancı Tanıklar Kahvesi
Vedat Türkali
Turkuvaz Kitap
2009

Hacettepe Diş Bölümü’ndeki Reyhan’la o günlerde tanıştı. Birkaç 
gündür sinsice ağrıyan dişi için Hacettepe’den bir arkadaşı, Iğdırlı 

Rüştü götürmüştü onu Reyhan’a. Kızın üvey annesi yanından uzak akraba 
olurlarmış. Iğdırlı, Azeri kökenli, orta varsıl bir tüccarın, Ali Ekber’in 
ilk karısından tek kızıymış. Çok düşkün olduğu karısının genç yaşta bir 
araba kazasında beklenmedik ölümü, babasını, tüm sevgisini Reyhan’a 
adamaya yazgılı kılmış gibi, ne yoksul bir çiftçinin kızı olan ikinci eşine, ne 
ondan olan iki oğluna çok yakınlık göstermiş Ali Ekber Bey; varsa yoksa 
kızı Reyhan’mış onun için. Hem de erkek kardeşlerine, elinde büyüdüğü 
Halime “ablasına” (İkinci eşine “anne” demesine izin vermemiş adam) çok 
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düşkün olan Reyhan’ı bile üzüp yakındıracak kadar. Bütün bunları Hacet-
tepe’ye giderlerken yol boyu, pek konuşkan olmayan Rüştü’den öğrenmişti 
Muhsin. Solcuymuş Reyhan ya, korkak solcuymuş. Babasındanmış o da 
belki. Hiç de sevilesi biri değilmiş babası denen herif aslında. Soyguncu-
nun biri işte... Daha anlatıyordu ki, bir rastlantı, merdivenlerde Reyhan’la 
karşılaştılar. Bırakıp geldiği bir toplantıya yetişmek için, telefonda sözü-
nü ettiği Muhsin’i tanıtıp hemen döndü Rüştü. Koridorda koşturur gibi 
giderken dişini soruşturmaya başlamış kızı inceliyordu Muhsin! Belli ki 
işi çoktu. İnce, uzun yapısı, buğdaysı yüzü, kişilikli görünümüyle çekiciydi. 
Şimdi bu kızın önünde acıya dayanamayıp bağırırsam korkulu utancıy-
la tedirgindi ki, gösterdiği koltuğa oturup ağzını açtığında, kızın elinde 
aygıtlar, üzerine diktiği açık mavi gözleriyle siner gibi oldu. Ağrıyan dişe 
titiz bir özenle dokunarak tüm dişleri inceledi Reyhan. Birinde küçük 
çürüğü doldurdu hemen, ötekine geçici dolgu yaptı. Dişleri kesip temiz-
lerken de, dolguda da özenliydi; pek bir acı duymamıştı Muhsin. Özellikle 
diş etlerini fırçalaması konusunda uyarıda bulundu Reyhan. Hafta sonuna 
gün verdi denetim için. “Geçmiş olsun!” deyip başıyla selamlayarak gene 
koşturur gibi çıktı odadan. (sayfa 16-17)

* * *
- Çok tatlı, konuşkan, yaşam dolu bir kadın geldi geçen hafta. Tarih 

öğretmeniymiş galiba. İki de kızı varmış. Sağdaki yirmi yaş dişinden yakı-
nıyordu. “Fırçalarken tahriş mi ettim, ne! Bütün sağ çenem ağrıyor” diyor! 
Kuşkulandım. Üniversite kliniğine yolladık. Kansermiş! Bayağı yayılmış 
hem de. Nasıl üzüldüm! Doğa saldırır insanlara. İnsanlar birbirine saldırır! 
Ne zavallı yaratıklarız! (sayfa 102)

TDBD 155 (Eylül 2016)

Vedat Türkali
Asıl adı Abdülkadir Pirhasan’dır. 1919’da Samsun’da doğdu. Samsun Lise-
si’nde okuduktan sonra 1942 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte-
si Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 

1951 yılında siyasî düşünceleri nedeniyle görevine son verildi ve tutuk-
landı, dokuz yıl ceza aldı. 1960’ta Dolandırıcılar Şahı filmi ile senaristliğe 
başladı. Bir Gün Tek Başına ve Mavi Karanlık gibi romanlarıyla edebiyat 
dünyasında da tanındı. Oyuncu Deniz Türkali ve yönetmen Barış Pirha-
san’ın babası olan Türkali, 29 Ağustos 2016’da yaşamını yitirdi.

Yalancı Tanıklar Kahvesi • Vedat Türkali
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Tommiks’i hatırlar mısınız? 

Bir dönemin ünlü çizgi romanı Tommiks’ten ‘Doktor’ Sallaso’nun diş 
çekimiyle ilgili bir bölüm. Türkiye’de Tommiks olarak yayımlanan ‘Capitan 
Miki’ 1951’de İtalya’nın EsseGesse çizim-stüdyosu tarafından geliştirilmişti. 
Giovanni Sinchetto, Dario Guzzon ve Pietro Sartoris (S.G.S. yani İtalyanca 
okunuşuyla EsseGesse). adlı çizerlerin yarattığı Capitan Miki 1967’ye kadar 
toplam 825 fasikül olarak yayımlandı. Türkiye’de ilk olarak 1955 yılında 
Ceylan Yayınları tarafından yayımlanmaya başlanan Tommiks’e bu adı 
Türkiye’deki kapaklarını da çizen Samim Utkun verdi. 

1835-40 dönemlerinde Nevada’da geçen Tommiks’in baş kahramanı 
Yüzbaşı Tommiks 15 yaşında bir korucudur (ranger) ve Kulver Kalesi civa-
rında düzeni sağlamakla görevlidir. İki alkolik karakter, Konyakçı ve Doktor 
Sallaso, her macerasında ona eşlik ederler. Bu ikili, bir yandan kendilerini 
sürekli komik olayların göbeğinde bulurken; diğer yandan da arkadaşları 
Miki’nin yardımına koşmaktan geri kalmazlar. 

Sayfalarımıza aktardığım ilk bölüm için Aron Zeh’e, ikinci bölüm için de 
Evin Pirselimoğlu Doğan’a teşekkürlerimi sunuyorum.

Çizgi roman • Tommiks
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TDBD 178 (Kasım 2020)
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