
Homongolos’un Solu

Erzurum Cezaevi avlusunda dolan›yorum.
Yitirdim umutlar›m› aran›yorum.
Hiç keyfim yok ...
Midem bulan›yor, bafl›m a¤r›yor, sersem gibiyim.
Ne zaman duruflmaya ç›kaca¤›m da belli de¤il.
Daha savunmam› bile haz›rlamad›m.
Bafl›m öne e¤ik sallan›p duruyorum....
Aniden birisine çarpt›¤›m› fark ettim.
-Ohaaaa....Lan!
-Affedersiniz! diyebildim.
-Volta atman›n da bir raconu var be birader!
Kör müsün ne?
Baksana önüne !!
-Tekrar özür dilerim. ‹stemeyerek oldu...
-Neyse !!
Çömez oldu¤un belli.!
Ben de seni görmedim !.. Ödefltik...
Asl›na bakarsan kabahat bende.
Sen, sa¤lam viraj ald›n. Ana yola ç›k›fl hakk› se-

nin...
Ben yine yanl›fl sollad›m.!
-Olsun....Siz yine de kusuruma bakmay›n.
-Esta¤furullah o da ne demek !
-Kendimi pek iyi hissetmiyorum da..
-Öyle oldu¤un belli.
Betin, benzin atm›fl! Hele çök fluraya
Bizim kay›nço 4. ko¤uflta revirde çal›fl›r.
Askerde s›hhiye onbafl›s› idi.
O’nun çay› pek meflhurdur. ‹çine hep tütüye katar.
Birkaç yudumu bile gam, kasvet da¤›t›r!
-‹lk kez duyuyorum.
-Bizim salak ‹dris i tan›mad›¤›na göre sen gerçek-

ten yenisin.
-Öyle
-Sollamak falan derken tan›flm›fl olduk ...
Muhabbet olsun iflte...
-Evet... Sola dikkat etmek laz›m.!
-Öyledir... Zaten benim de bafl›ma ne geldiyse

“sol”dan geldi a¤abeyci¤im!
-Siz de mi siyasisiniz?
-Yok be abim.
Geçen sene fiubat ay› idi iflte...
Elde para kalmad›. Borç harç anam›z a¤l›yor.
Bizde Mahmut pafla’da Sad›k Bey Han›’nda ki

imalathaneden 150 çift kundura çald›k!

-‹nsaf kardeflim! Bir çift kundura yetmiyor muy-
du?

-Yaram derindir a¤abey!.... Tuz basma.. Yetmi-
yordu ya....

Bari çald›¤›m›z da bi’fleye benzese .
El âleme rezil olduk!
-Nas›l ?
-Bizim kay›nbirader, Ca¤alo¤lu’nda ara s›ra mini-

büste çal›fl›r.
O imalathaneye birkaç kez müflteri getirmifl. Atöl-

yeyi epeydir gözler dururmufl. 
“Helal mal yapirler” dedi. “‹çerisim hep makine

doli ... Hepsi Avrupa eksport ha” 
Neyse... Biz yats› namaz›ndan sonra arabay› ha-

n›n alt›na çektik. Orta bekçi falan da yok. Ambar›n
giriflindeki büyük pencereyi k›r›p içeri dald›k!

Alelâcele çuvallar içinde, bizi bekleyen ayakkab›la-
r› yüklendik, tüyüyoruz.

Ben direksiyonday›m.
Dikiz aynas›ndan da ‹dris’ i kolluyorum.
Adam da bir tuhafl›k var!
Hiç sesi solu¤u ç›km›yor. Pek nedenini anlayama-

d›m ama kay›nço mallara kötü kötü bak›yor !
“Ne o lan” dedim. “Taban›na göre bulamad›n

m›? Onlar beyefendi iskarpini o¤lum! Sana çocuk
mezar› gibi çar›k laz›m!”

Hay demez olayd›m.
Birden aya¤› yan›k it gibi ç›¤›rmaya bafllad›.
-Ulan Hayri !!
Bunlar›n hepsi sol gardafl !
-Ne solu lan ay›!
-O¤lum bunlar›n sa¤› yok sa¤›!
Gece vakti. Her taraf is pis. Göz gözü görmüyor.

Çektim arabay› sola. Elim aya¤›m çözüldü. Bunca
emek! Aylarca teftifl, plan. O kadar tehlikeyi göze al-
d›k...

-Bah ula... hepsi sol. Dümene geldik!
-Nedek flimdi?
-Gidek öbür yar›s›n› da alah!
Kay›n birader aldat›lm›fl olman›n verdi¤i y›k›kl›k

içinde yerlerde debeleniyordu.
Onu hiç böyle görmemifltim. Herifin zembere¤i

boflald›, nerdeyse a¤layacak.
Neyse.... Biraz sonra kendine gelir gibi oldu.
Titreyerek bir sigara sarmaya bafllad›;
-Cigaray› yakirem, aci aci düflünerem. Düflünmek

hiç kar etmir dadafl!
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-H› h›..
-Neysem olan oldi. Gidek sa¤› da alah da gurtu-

lah.. Baflka ç›kar› yoktir !
Gece yar›s› yollar kaygan...
Allah’tan ki pek trafik yok. Yola düzüldük.
Civan Ali yokuflundan tam Pazar yoluna sap›yor-

dum, önüme bi taksi yay›lm›fl gidiyor. Klâksona do-
kundum. ‹t herif bana m›s›n, demiyor!

Zaten can›m burnumda, h› desem ç›kacak. Vitesi
3’e ald›m. Bast›m gaza.

Tam trafik nizamnamesinin tüm maddelerine uy-
gun bir flekilde önümüzdeki arac› solluyordum ki bi
çat›rt› koptu!

Araban›n sol aynas›n› ald›k gidiyoruz!
Birden çarpt›¤›m›z taksiden mavi ›fl›klar yan›p sön-

meye bafllay›nca, sivil polis arabas›na vurdu¤umuzu
anlad›k!

Ama ifl iflten geçti bir kere .
Abi.. t›pk› filmlerdeki gibi.
Biz kaç›yoruz ... Polis koval›yor...
Ha babam, de babam. Al afla¤›, ver yukar›. I

›h...Kurtuluflun mümkünat› yok.!
Hemen arabay› Ortabey Sokak’taki Terzi ‹lhan‘›n

avlusuna soktum. Yayan, taz› gibi kaç›yoruz. Nefes
nefeseyiz... Ne kadar kofltuk Allah bilir. Sabaha do¤-
ru Topkap›’dan ilk Erzurum otobüsüne atlay›p geldik.
Daha gara iner inmez polis g›rtla¤›m›za yap›flt›.

‹dris ilk telafle içinde kaçmay› baflard› ama gece
onu Gölbafl›’nda genelevde yakalad›lar! 

-Ya sen ?
-Benim hikayem çok uzun Hayri Bey!
Bafl›n›z› a¤r›tmayay›m.
-Söyle anam, babam. Dök içindeki zehiri.. O mide

a¤r›s› da baflka türlü geçmez zaten.
-Hakl›s›n›z.
Yedi¤imiz fleyler de¤il, bizi yiyen fleyler mide a¤r›-

s› yap›yor!..
-Bak...Ne iyi dedin.. Anlat hele ee..
-Ben Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi son s›n›f

ö¤rencisi idim. Her sene 14 Mart T›p Bayram›’nda bir
dergi ç›kar›yorduk.

‹smi “Homongolos” 
-Bismillah bismillah! O da ne öyle?!
-Homongolos; uluslar aras› t›bbi bir sözcük. Özel-

likle Nöroloji’de kullan›l›yor. Her türlü bedensel ey-
lemlerin ve duygusal giriflimlerin beyin kabu¤unda
oluflturdu¤u bu hayali resimsel anlat›m da büyük

bafll›, kocaman a¤›zl›, elleri iri, gövdesi ve bacaklar› c›-
l›z bir insan temsil ediliyor.

Bu yarat›¤›n ismi eski bir yunanca sözcük olan
“Homongolos”

Homongolos’un içeri¤i önemli de¤il zaten..
-Önemli olan ne? 
- Önemli olan Homongolos’un son hecesi!
- !!
- Bu hece ters okundu¤unda “sol” sözcü¤ü oluflu-

yor!
- !!
- ‹nan›n ki öyle..
Homongolos’un son hecesi tersten okundu¤un-

da “sol” sözcü¤ü olufluyor diye tutukland›m.!
-Yapma !!!
Güldürme adam› ! Bu kadar salak olunamaz.
-Olunur..... olunur....
‹nan›n öyle...
Çetin Altan Akflam Gazetesinde yazd›. ‹lhan Sel-

çuk bir makalesinde bu konuya de¤indi. Abdi ‹pekçi
baflyaz›lar›nda bu gülünç rezaleti kamuoyuna defa-
larca aç›klad›.Hepsine yürekten teflekkür borçluyum.
Eksik olmas›nlar.

-Yahu kardeflim sen dergiye baflka bir ad bulama-
d›n m›?

-Vallahi benim suçum de¤il!
Ben yaz› iflleri görevini yüklendi¤imde 5 y›ld›r der-

gi zaten bu isimle yay›nlan›yordu.!
-Demek kabak senin bafl›na patlad›.
Do¤rudur...Buras› Türkiye .. Her fley olur.
-Bas›n suçlusu olarak yarg›lanaca¤›m. Duruflmam-

da üç hakim bulunacakm›fl! Diplomay› almaya iki ay
kalm›flt›. Okuldan at›ld›m. Zaten burs ile zar zor geçi-
niyordum. O kadar paray› nas›l geri ödeyece¤im bile-
miyorum.

-Ödenir ödenir. Merak etme. Borç yi¤idin kamç›-
s›d›r. Yüre¤inin sanc›s›d›r. Ald›rma.

-Neyse.... Uzun bilimsel araflt›rmalar ve sorufltur-
malar sonunda Üniversite Rektörlü¤ü’nün sürekli ›s-
rar› üzerine Fakülte Disiplin Kurulu’na ça¤r›ld›m.

-Allah Allah... Durup dururken Rektör’e de ne olu-
yor ?

-Asl›nda bütün sorun burdan bafll›yor ya!
-Nas›l yani?
-Bu dergide “Nurcihan Han›m’ ›n Erkek Çamafl›r-

lar›” ad› alt›nda, bafll›k ve içerik aras›nda en ufak bir
iliflki olmayan bir güldürü yazm›flt›m.
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-Eeee....
-Me¤ersem Rektör’ ün k›z›n›n ismi “Nurcihan”

imifl.!
-!!!
-Bu da yetmiyormufl gibi, k›z da bazen erkek iç ça-

mafl›r› giyermifl!!
-Bak hele bak!
-Peki sen ne biliyon?
-Vallahi bildi¤imden de¤il.
Tesadüf iflte!!
Rektör’ün k›z›n›n de¤il isminden, cisminden bile

haberim yok.
-Olmuyor ama! Bu kadar tesadüfte flüpheli yani!
-Vallahi, billahi rastlant› Hayri Bey Abi’cim, yalan

söylüyorsam gençli¤imin hayr›n› görmeyeyim.
-Ulan o¤lum, iyi hofl ama sen bu bafll›¤› nereden

ç›kard›n?
-Bir gün radyoda , bir reklam yay›n› içersinde ak-

tar›lan bir piyes dinliyordum. Oyunda rol alan evin
dad›s›n›n ismi Nurcihan idi ve erkek çamafl›rlar› ile bir
diyalog geçiyordu. Bende bu olay› yaz›ya bafll›k ola-
rak seçtim.

‹nan abi bafll›kla konu aras›nda hiçbir iliflki yok!
-Hani “Eceli gelen it, cami duvar›na ifler” derler

ya...
Sen de öyle. Belan› ar›yorsun yani.
-‹nan ki rastlant› abicim.
-Bu ne biçim kadersizlik a be kardeflim. Sen ters

taraf›ndan totodan 13 tutturmuflsun da haberin yok.
fiimdi ay›kla pirincin tafl›n›!...

-Rektör yaz›n›n bafll›¤›na çok üzülmüfl.
Kar›s› da kurdeflen dökmüfl.!
-Bak flu etti¤ine!
-Benim rektörle ne al›p veremedi¤im var. Adam›

görsem bile tan›mam. fiurada okulu bitirmek, bir an
evvel kaçmak için can at›yoruz. Yoksulluk can›m›za
yetti zaten....

Hem ben manyak m›y›m?
A¤r›mayan bafl›m› niye a¤r›tay›m.?
Üstelik halimiz meydanda. Ben de bu üniversite

düzenini de¤ifltirecek ne güç var ne yürek!
-Ama onlar da ay›p ediyorlar kardeflim...
Bu kadar iflkillenmek olmaz ki! Bulmufllar sahipsiz

gariban›, fena halde rendeliyorlar yani... Bir mizah
bafll›¤› için ülkenin y›llarca yat›r›m yapt›¤› bir genç be-
yin öyle cart curt zurt diye ac›mas›zca harcan›r m›?

Ay›pt›r..... Ay›p!...

-Hep bu yüzden belimiz do¤rulmuyor zaten!
Bunca eme¤e, göz nuruna, paraya yaz›k de¤il

mi?
-Sana yap›lan o ulusal yat›r›mda, gayri safi milli

has›lada, tüyü bitmemifl yetimin hakk› var lan!
-Yaa!
Bak... Sinirlendim mi milletvekili gibi, birden dök-

türmeye bafllar›m.... K›zd›rmay›n beni !
-Abi ben vallahi masumum !
Tereddüdüne, kuflkuna sayg›m var inan. Öz ba-

bam›n bile durumuma akl› yatmad›. ”Böyle boktan
tesadüf olur mu?” dedi. 

-Hani olmasa ne yazar yani !! Bulunmaz hint ku-
mafl› m› bunlar? Kendilerini bi’fley san›yorlar....

Do¤u Anadolu’nun do¤usunda yafl›yorsak ne ol-
mufl yani. Derebeyi kanunlar›, hükmü alt›nda de¤iliz
herhalde!

Hiç fanila, don u¤runa bir ömür köreltilir mi? Bu
ne biçim kafa, bu ne biçim vicdand›r? Bu ne biçim
ilim yuvas›d›r?

-Abi bi rastlant›! Ben ne Nurcihan bilirim, ne er-
kek çamafl›r›!

-Senin suyun iyice kaynam›fl.... Ne flehit oldun ne
gazi... Ne diyeyim art›k.

-“Ayd›n ve ilerici üniversite camias›n›n kutsal
ahengini yaz›lar› ile bozan” bendenizi harcamak için
Devletimizin üst güvenlik kurullar›, ifli gücü b›rak›p
hakk›mda derin araflt›rmalar yapm›fllar.

Sonunda bir fley bulunamay›nca ifl dönmüfl dolafl-
m›fl Homongolos’ un son hecesine tak›l›p kalm›fl.

-Sonra?
-Olan oldu bi’kere.
‹fl iyice ç›¤›r›ndan ç›kt›...
Dekan’›n huzurunda bile ifade verdim. Asl›nda

Dekan Bey’i çok iyi tan›yorduk. O asistan iken Cebe-
ci’de ayn› sokakta otururduk. O¤lu küçük kardeflim-
le bilye oynard›. Eksik olmas›n o zamanlar iyi insan-
d›.! Hep anneannemin tansiyonunu ölçerdi. Para al-
mazd›.

-Üzülme can›m. Adam ac›ndan ölmedi ya...
-Nedenini anlayamazd›m ama staj gördü¤üm Nu-

mune Hastanesinde hocalar›m›z beni görünce kafa-
lar›n› çevirip kaçarlard›. Sonradan ö¤rendim ki hep
gözetlenirmiflim. Hastanenin içinde bile yak›n takibe
al›nm›fl›m da haberim yokmufl! Yaln›zca Dahiliye
Doçentimiz Bilgin Hoca –u¤rad›¤›m bu utanç verici
komik haks›zl›ktan sonra – benimle konuflmak cesa-
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retini göstermiflti! Numune hastanesinin giriflinde ba-
na “Merhaba” demiflti.! 

Allah ondan raz› olsun..
-Amin!
-Disiplin Kurulunda bizi yaflama haz›rlayan ö¤re-

tim üyelerinin davran›fllar›ndan, sözlerinden utanma-
ya bafllad›m.

-Sen niye utan›yorsun, kader utans›n!
-Hele bi’tane Amerikadan yeni dönen bir Gastro-

enterolog vard› ki pek saf ç›kt›! Dergideki karikatür-
lerimi gösterip “bu figürler tam giyinik de¤il. Yar› ç›p-
lak!” deyip beni ahlak d›fl› yay›n yapmakla suçlamaz
m›? Be adam, Amerika gördün, Avrupa gördün, hiç
sergiye gitmedin mi?

-Niye gitsin can›m!
Orada yiyecek bir fley yok ki!... Gitmemifltir, git-

memifltir!
Allah’›n .....’i iflte....
-Ö¤leden sonra savunmam› yazmaya çal›flaca-

¤›m. Ama inan›n hala suçumun ne oldu¤unu bilmifl
de¤ilim....

Her fley kötü bir flaka gibi. Christoph Drösser’in
“Stimmt’s?” adl› yap›t›nda flunlar› okumufltum.

“Stadyumlardaki yar›fl pistlerinde hep sola do¤ru
koflulur! Süpermarketlerde tüketici parcourlar› hep
sola do¤ru gidilerek gezilir. Ticaret yapan kiflilerin so-
la e¤ilimli konumlarda kendilerini daha iyi hissettikle-
ri anlafl›l›yor ve dolay›s›yla al›fl verifl arabalar›n› daha
çok dolduruyorlar.”

Ayr›ca... Yeryüzündeki tüm döner kap›larda sola
do¤ru dönüyor! Kifliler % 85 oran›nda yaln›z sa¤ eli-
ni de¤il, sa¤ aya¤›n› da fazla kullan›yorlar. Durdu¤u-
muzda sa¤ aya¤›m›za daha fazla yük biniyor. Yürü-
dü¤ümüzde sa¤ aya¤›m›z› daha h›zl› yere vuruyo-
ruz.... Bu yüzden sa¤ aya¤›m›z daha k›sa!. Yine bu
nedenle çölde yönünü kaybeden kifliler, hep sola
do¤ru giderek fark›nda olmadan büyük bir çember
üzerinde dönüyorlar ve sola e¤ilimin bedelini çok ac›
bir flekilde ödüyorlar!

Bochum Üniversitesinde görevli Say›n Prof. Dr.
Onur GÜNTÜRK araflt›rmalar›nda daha anne karn›n-
daki bebeklerin 15. Haftadan itibaren sa¤ parmak-
lar›n› daha büyük bir ifltahla emdiklerini bu yüzden
sol beyin yar›s›n›n daha erken ve iyi geliflti¤ini
yaz›yor.!

Yeni araflt›rmalar sonucu, bilim adamlar› sola
olan e¤ilimin genetik yap›m›zdan kaynakland›¤›n› id-

dia ediyorlar!
-Ne diyelim, hay›rl›s› ne ise o olsun!
Allah hay›rl› flifas›n› versin....
-Asl›nda tüm evren ve onu oluflturan yap› tafllar›

da solak! Sola e¤ilim atomun yap›s›nda gizli!
Özellikle atomu oluflturan çekirdek yap›lar ile,

radyasyon olay›ndan sorumlu – zay›f kuvvet- aras›n-
daki de¤iflken etkileflimde “Parität” sözcü¤ü ile ifade
edilen asimetri, di¤er bir deyiflle solakl›k büyük bir rol
oynuyor!

-Al iflte ! Al bafl›na belay›.
-Örne¤in “Myon” ad›n› verdi¤imiz tanecikler

atom içinde zay›f kuvvet alanlar› etkisinde par-
çalan›yor ve bünyesinden bir elektron ç›k›fl›na neden
oluyor....

Bu elektronun “Spin” ad›n› verdi¤imiz kendi ek-
seni etraf›ndaki dönüfl yönü hep sa¤dan sola do¤ru!

-!!
-Atom içi gravitasyon alan›nda oluflan spin uzay›n

olufltu¤u “Big bang” ad› verilen patlamadan bu
yana hep ayn› yönde ve saniyede 1022 kez kendi ek-
seni etraf›nda dönüyor.

“Nukleon Spin” ad›n› verdi¤imiz bu olaydaki
dönüfl h›z› saniye de 150.000 km!

Sonra.....
Bir konu daha var ki çok önemli!
Uzay›n her köflesinde oluflan sa¤ e¤ilimli

Aminoasitler ultraviyole ›fl›n etkisiyle tahrip olduklar›
halde, solculara bir fley olmuyor! Bu yüzden yer-
yüzündeki tüm proteinler (dolay›s›yla yaflam›n temel
tafl› olan amino asitler) hep sola dönük konumda
oluyorlar!!

-A¤abeycan, gerçekten senin durumun hiç iç aç›c›
de¤il!

Ben senin ne dedi¤ini pek anlamad›m ama, yine
de bunlar› savunmana yazmasan iyi edersin!

Sen gel tecrübeli kardeflini dinle, bafl›na ifl aç-
ma....

Yoksa...
Sen de bizler gibi , Palandöken da¤lar›na baka

baka küçülürsün....
Ömür çiçeklerini sola sola büyütürsün......

Dr. M. Zati Altay
Werdohl, Germany
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