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Büyük Metinlerin 
Arkasında 
Çilesi Çekilmiş Bir 
Hayat Vardır
Uzun okurluk tarihim boyunca, bu kısa hika-

yenin üzerimde bıraktığı tesiri her defasında 

tekrarlayabilen bir başka metin okumadım.

Geçmişe yaptığımız yol-
culukların bazı uğrak-
ları vardır; bazı anları, 

bazı kişileri, bazı metinleri, bazı 
olayları. Hafızamız her seferinde 
bizi o duraklarda biraz bekletir, 
canlandırdığı hatırayı karşımı-
za dikip onunla bir kez daha 
hemhal olmamızı ister. “Eskici” 
benim için, gözyaşlarıyla mu-
hafaza altına alınmış bir buluğ 
çağı yarasıdır. Öyle ama yine 
de onu ortaokulun sonunda mı 
yoksa lisenin ilk senesinde mi 
okuduğumu tam olarak çıkara-
mıyorum. Sonraları bu müthiş 
hikayeyi her okuyuşumda, taş-
rada bir okul sırasında boğazı 
düğümlenen, ağlamamak için 
kendini zor tutan bir çocukluk 
anı bütün uzviyetimi esir aldı. 
Uzun okurluk tarihim boyun-
ca, bu kısa hikayenin üzerim-
de bıraktığı tesiri her defasında 
tekrarlayabilen bir başka metin 
okumadım. Onu ilk kez baş-

ka mevsimde değil de baharda 
okuduğumu varsaydım bir de. 
Yemişlerin henüz acı olduğu 
günlerde…

Büyük metinlerin arkasında 
tecrübe edilmiş, çilesi çekilmiş 
bir hayat vardır. Refik Halid Ka-
ray, bir türlü iktidarla aynı dili 
kullanamamış, önce İttihatçı-
ların ardından da Ankara’daki 
Millicilerin hışmına uğramış 
ve ömrünün güzel senelerini 
sürgünlerde geçirmek zorunda 
kalmıştı. Osmanlı İmparatorlu-
ğu yıkılmadan önce İttihatçılar 
tarafından Anadolu’ya, İmpa-
ratorluk yıkıldıktan sonra da 
Lübnan’a sürgün gitmiş, bu sür-
günlükler ondan çok şey almış 
ama edebiyatına da emsali az 
bulunur malzemeler vermişti. 
Sonraları Memleket Hikayeleri
ve Gurbet Hikayeleri başlıklarıyla 
yayınlanacak hikayeleri, bu iki 
sürgünlüğün yazara bahşettiği 

metinlerdir. Eğer İstanbul’dan 
ırgalanmayacak, konforlu devlet 
memurluğuna devam edecek 
olsaydı ne “Yatık Emine”leri ne 
“Eskici”leri okuyamayacaktık. 
Refik Halid, ikamete mecbur 
kaldığı yerlerde, ancak bir sür-
günün gözüne takılabilecek hü-
zünlü hayatlarla geri dönmüş, 
o hayatları edebiyat aracılığı ile 
ölümsüzleştirmeyi bilmiştir…

Dilin Evi

İşte ben, şu kısa yazıyı yazma-
dan önce bir kez daha “Eskici” 
hikayesine geri döndüm ve bir 
kez daha Filistin’in tenha bir ka-
sabasına, halasının yanına gön-
derilen kimsesiz kalmış çocu-
ğun gözyaşları karşısında çaresiz 
kaldım. “Eskici”, Hasan isimli 
Türk çocuğunun dilini bilme-
diği bir coğrafyaya gönderili-
şini anlatan kısa bir hikayedir. 
Çocuk Türkçenin konuşulduğu 
bir coğrafyadan artık kimsenin 
Türkçe konuşmadığı bir coğraf-
yaya uğurlanmış, Hasan olarak 
başladığı yolculuğunu Hassen 
olarak bitirmiştir. Yalnızca ken-
di evinden ve şehrinden değil, 
bir dilin evinden de çıkmıştır. 
Asıl büyük yetimliği, bu “dil 
evi”nden çıkmakla başlayacak-
tır. Kısa sürede Arapçayı söker 
ama bu yeni dilin kelimelerini 
inatla kullanmak istemez. Okur, 
Hasan’ın bu inadının altında ço-
cukluğundan, çocukluğunun 

İstanbul’undan, artık hayatta 
olmayan anne ve babasından 
kopmama isteğinin yattığını 
hemen hisseder. Dilinden ko-
pup bir başka dile teslim ol-
mak istemez. Çocuk da olsa, 
bu teslimiyetin onu ebediyen 
yetim bırakacağının farkına var-
mıştır sanki. Eskici’nin Hasan’ı, 
kendini dilsizleştirerek okuru 
kahreder…

Sonra bir gün, tek katlı toprak 
evlerinin bahçesine derbeder bir 
kundura tamircisi çağrılır. Sus-
kun çocuk, bütün çocuklarda 
olduğu gibi, başından geçen-
leri unutup keyifle dudakları-
nın arasına sivri çiviler dizen, 
onları tek tek alıp ayakkabının 
tabanına çakan adamı seyre ko-
yulur. Hikayenin finali yaklaş-
maktadır. Hasan, birden Arap 
coğrafyasında olduğunu unutur 
ve kundura tamircisine “Çiviler 
ağzına batmaz mı senin?” diye 
sorar. Gam yükü, çocuktan ada-
ma geçmiştir bir anda. “Türk 
çocuğu musun be?” diye sorar. 
İzmit’ten yolu buralara düşmüş 
bu talihsiz Türk de, hiç umma-
dığı bir anda ana diliyle karşı-
laşmıştır. Adam ve çocuk bu 
kısa anın biraz daha uzamasını 
nasıl da arzulamışlardır. Çocuk 
gürül gürül Türkçe konuşmuş, 
adam işini olabildiğince yavaş-
latmış ama yine de ayrılık anı 
gelip çatmıştır. Çocuk kundura 
tamircisinin artık gideceğini an-
layınca “sessizce titreye titreye 
ağlamaya” başlayacaktır. Eskici, 
sahiciliğin ve sade Türkçenin 
büyülü hikayesidir. Onda hem 
edebiyatımızın gücünü hem de 
mukadderatımızın ağır yükünü 
tecrübe ederiz. Hikaye aynı za-
manda bir Türklük testidir!..  
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