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Ben bu konu üzerine i 'k  de-1 
fa yazmıyorum. B ir kaç def: \ 
yazdığım ı hatırlıyorum . Ar-j 
cak ilk yazdığım yazdı pdkj 
beğenmemiştim. Hele bir kaça 
olaydan spr.a bu konu üzerine] 
tek ra r dönmeyi hem doğ ü 
buldum hem de kolay. Bu s t 
fe r  «gayri meş’ur, şuur dışı» 
deyip geçmiyeceğim. İnsan ruj 
huım n biraz daha a it katları 
na, karanlığa inmek istiyo
rum.

Bakın, size olaylarda,, biri 
ni anlatayım. On dört onbeş j 
yıl kadar var. Ankaradayım,] I 
E  a s a> t, Cemil Camber 
İle birlikte ıhal’e girdik geçi 
Toruz. Bir az ilerledik kır 
yaşlarında b ir kimse ile karş 
îaştık. Çanıbedln taa.d ığ ı 
imiş bizi de ta n ış tırd ı. Adam 
cağız, sıkılm ış gibi gii.'üm- 
seyerek başını aşağıya iğerelfl 
selâm laştı. Onun bu durtnun 
beni çok ilgilendirmişin Çür 
kü  ben bir takım ları gibi, ili 
in tibalar yanılmaz sözünün 
doğruluğuna inanıyordum. İş 
te  bu inançladır İd adamcağız 
ben inde tanıştığına p .k  roerr.
‘tiun olmadı, ciadim. Aradr^ 
y ılla r geçti, kendisi ile dost 
olm uştuk teklifsiz içli dişli 
konuşuyorduk. Beni sever gİ 
Tünüyordu. Yanılmıştım , inşa 
nm  içi dışından hiç belli ol 
anuyör diyordum. Yalnız biri 
nokta vardı ki kesin bir hü 
küm vermeme engel oluyordu. 
Aynı mahallede oturmamıza 
evleğimizin yakın olm asına 
rağm en hiç göriişemıyorduk. 
^Nıçiıı acaba, diyordum. Bir 
tü rlü  anlayanıi yor dum . A; a 
dan b ir  az daha zama.ı geçti. 
Günün birinde bana selâm ver 
m'ediğini, vermekdo istemedi 
ğini gördüm anladım ! N e ol 
m uştu, kendisine ne yapmış
tım ? Hiç bir şey bilmiyorum. 
Y alnız şöyle bir şey kulağıma 
çalındı: Bailtac. oğju b in a  se
lâm vermiyor ben do vermi 
yorum.»

Bakın, bu olay beni çok 
oyaladı, çok 'düşündürdü, yine 
de hüküm vermekte .acele et 
meclim. Şimdi size konumuzla 
ilgiU o h n ._ so n -olaj

ğ ’z iiî. U -J z û ln c 'i b ü ^
çekicidir..B undan dört yıl ka 
d a r önce İstanbul’a 
tim . B ir akşam Kadıköy iske 
leşine çıktım . Itıthım ın üzerin 
■de yürüyorum yolun kıy ış.n  
da üstü, başı harap, b ir  oğlan 
çocuğu elinden tü ta n b ir :ıı 
san gördüm. Dişleri dökülm 
benzi sararm ıştı. Y anına yak 
laşm ca tan ır  gibi oldum. Oda 
¡hem görünce kım ıldadı k ısık  
sesiyle söyledi:

— Benim işte, İsm ail H k 
kı Beyefendi! İş ‘bulamadım. 
İ ş  verm iyorlar bana. İki k;zı 
■mı kaybettim.. Bu hale geldim 
artık...

Donmuş kalm ıştım ! Kimdi 
bu insan? On beş yıl önce 
İstanbul’da yeni Aöam'ı çıka 
rırken  nazar yürüyüşlerim ize 
katidan o tertem iz, ağ ır başlı 
sevilen sayılan akadaşım ız! . 
N e kadar da düşmüş, bitkin 
hale gelmişti! Düşmez, kalk 
maz b ir Allan, diyordum .

Dilim tutuldu. Hiç b ir şey 
söyliyemedim.. Ne yapacağımı 
bilmez bir halde yanından av--
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dostluk bağlılığının işbölümiinden meydana geldiğini 
sanmıştım. En yakın dostlar biribirîerini en iyi tamam
layanlardır diye düşünüyordum. Mutlu aileleri de bi- 
ribirinin eksiğini tamamlayan eşlerden meydana geL 
diğini sanmıştım. Görgüler, denemeler yavaş yavaş 
bu kanaatimi sarstı. Yerine bir yenisini koydu. Şimdi 
artık eskisi gibi düşünmüyorum. Bu yazımda dostluğun 
şimdi doğru olarak kabul ettiğim sebebini açıklıyorum.

rılchm. Sonra kendisini soruş 
turdum . A dresini öğrendim. 
Bluz para gönderdim. Sonra 
ziyaretine gittim . Bir apart
manın bodrumunda oturuyor
du. Kendisine, yetim kalan tc  
rununa bakıyordu. Bir az da
ha para b ırak tım . Çok üzgün 
dü. Ancak, ağ ır başlılığından 
hiç kaybetmiyordu. Şu o'a- 
nı an la ttı:

— Geçen gün hayatta kalan 
evli- kızım ge’di. Ben a rtık  
size bakamayacağım. Başını 
zm çaresine bakın dedi. Ona 
şu cevabı verdim. Acı olan, 
senin bu sözlerin değil A ka
hin bizi seni„ eline nv.ıh.ae 

•etmesidir, dedim.

Zavallı arkadaşım ! bundan 
•bir kaç ay önce yatağa da düş 
»üştü . Bundan dört yıl ör.re 
yapmağa başladığım  vardım 
parasından ayrı olarak ilâç 
parasıda gönderdim.

Bütün bunları niçin ar kla 
dun? Övünmek için m i? Ne 
kazanacaktım! H ayır benim 
düşüncem psikolojik bir araş
tırm adır başka bir şey değil 
Siz de şimdi görürsünüz. Son 
aylarda şu soruyu kendi ken 
dinve sorup duruyorum:

' Biitün maddî sık ın tıları 
na rağmen bu eski arkadaşı
ma karşı gösterdiğim fedakâr 
ligin ruh âmili nedir acaba?

Ab!âk dedim  feragat de- 
c ;m, insanlık  dedim, olmadı,

haf! A rkadaşının tipi bana 
benziyor. H a ttâ  huylar.', gııru 

_ru da!.. Anlaşılıyordu artık. 
Ben eski arkadaşım ı^ bugün 
kü düşkün halinde kendimi 
görüyor ve arkadaşım ı yar 
d. m, ediyorum diye sanki ken 
dinıe yardım  ediyordum! Bu 
da bir egoeulak, bencilikti. 
Ancak, şu  bayağısı deği-, 
yüeelmiş, özgeleşmiş bir, şek; 
li!..

Görüyorsunuz işte, insar, 
hep kendini arıyor. .Arkadaş 
seçerken, dost seçerken, eş se 
çerken, her, kendini ırıyor. 
Bu aç 'k lararyı yaptıktan son 
ra birinci o1 ayı tek rar ele al 
dun. Benden /o Tmıyan o dos
tum iyi gün-erim izde dahi 
herden uzak kalıyordu. 'Evle 
rimlzin yakınlığına işlerimizin 
zin benzeşmesine rağmen be 
nimie pek seyrek cf arak görüş 
ntekte idi. Çünkü benden de
ğil, yabancı idi! ' j

Şimdi olaylardan, açıklama 
Iarcan günlük yaşayışa geçe- : 
lim. Kimilerle dost olabiliriz, 
kimlerle olamayız? -Kimlere 
¡benziyorsak onlarla, kimlere 
benzemiyorsak onlarla değil 
Ancak, bu benzeyip benzeme 
n e  düğümünü çözmek öyle 
kolay b ir iş deği’dir k -1 Değ 
ru. Ancak, benim bir usûlü 
vardır. A rtistik zevklerin uy 
uymadığına bakarım.

Sanat, zevk kadar insaı.
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