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"...Ne yamansınız dökme kalıplarınızla; bir şeyi onlara uydurmadan rahat edemezsiniz." 

Aylak Adam (Syf.10) 

''...Sonra insan kendinin değil, o yerin isteğine uygun yaşamaya başlardı.' 

Aylak Adam (Syf. 72) 

 

Aylak Adam, yani Bay C, okuma esnasında ya da sonrasında, okuyanın üzerine aynı anda hem sevgi hem 

de nefret duygularını ustaca bulaştırabilecek bir karakter. Ustaca (usta bir hırsız gibi hem de); iz 

bırakmadan, öncesinde de bu zıt duygulara yön veren tılsımın kendisinde olduğuna inandıracak kadar 

bizleri. Erkeklik ve kadınlık üzerinden yapılmış keskin, acımasız, çokça eşitlikçi olmayan (1950'lerin 

pozitif ayrımcılıktan bihaber oluşu mu desek?!) ayrımlara düşerek de okumak mümkün, iyimserlik ve 

kötümserlikten yola çıkarak da, hatta Emrah Serbes'in erkek karakterlerinin de çoğunda gözüken (Bkz: 

Erken Kaybedenler) çocukluk ve ergenlik genellemelerine-sorunlarına sarılarak da. Fakat ne söylersek 

söyleyelim, ne düşünürsek düşünelim, her duygunun karşıtı ile var olduğu notunu da bir kenara yazarak, 

Bay C.'yi anlamaya çalışmadan (ki sevmek için de, nefret etmek için de önce anlamak şarttır) yapılacak her 

genellemenin (Bay C.'nin, resim atölyesinden arkadaşı Sadık ile, kitabın sonlarına doğru, Parmakkapı'daki 

meyhanede geçen konuşmasında dediği gibi) aslında birer 'daraltma' olduğunu kabul edelim. Bu kabul 

üzerinden de Bay C.'yi yine kendi dilinden biraz da olsa tanıyalım. 

Bay C. hakkında çok fazla bildiğimiz birşeyi olmayan bir adam aslında. Bir kelime bir işlem onunla ilgili 

bize sunulanlar; tedirgin ve 28 yaşında. Bununla yetinmemiz beklenmiyor elbet; ilişkilerinden, 

zaaflarından, kaygılarından, aylaklığından, sarraflığından, değer yargılarından, önyargılarından (yokmuş 

gibi gözükse-gösterilmeye çalışılsa da), zenginliğinden yola çıkarak geriye doğru bir yolculuk yapmamız 

bekleniyor aslında hazırın rahatlığına aldanmadan. 20 sene öncelere gidiliyor, babasızlığına (=baba nefreti) 

ulaşılıyor, bir fahişenin gözlerinde teyzesinin gözlerine rastlayışı anlatılıyor, başını onun dizine koyuşu 

anlam kazanıyor, şimdiki zamanda garsonlara olan takıntısı geçmişin baba-hizmetçi-teyze üçgeninde açı 

buluyor, kulak kaşıma tikinin karşılığı yine zamanda (acı veren bir) yolculuk yapılarak beyinlerimizde yer 

açıyor kendine. Tüm bunlar olurken tümden geliyor Yusuf Atılgan, önce merak ettiriyor, sonra merak 

ettirdiği okura yine kendi elleriyle bulduruyor, anlatıyor meramını. Tıpkı, katilin kimliğini filmin sonuna 

kadar saklamayı kendine huy edinmiş usta bir yönetmenin seyircisine yaptığı gibi.     

Bay C., daha da deşmek gerekirse yarayı kanatmadan, şöyle biri ( 28 yaşında ve tedirgin olması haricinde): 

Yirminci yüzyılı, aslında ikiyüzlü orta sınıfı ahlakını ('böylesine içten sadece deliler ve çocuklar güler' 

diyerek pekiştirir bu inancı), asfalta kusmak olarak bilen biri. Kendisi dışındakilerin içlerindeki boşluklara 

öykünen, onlar gibi olmak isteyen (ironinin böylesi!), herşeyin o olmadığı zaman onun olmadığı yerlerde 

olduğuna inanan (böylelikle bugün 'modern insan'a aitmiş gibi duran 'geç kalmışlık' duygusunun kökünün 

aslında çok eskilerde atıldığına işaret eden), çabuk kurtulma özgürlüğü ile kötülüğe (genelgeçer yargılar, 

alışkanlıklar, kabullenmişlikler sanırım bundan kasıt) dayanabilme gücü arasına kısa bir çizgi çeken biri. 

Aylaklığı bir meslek haline getirmiş, o derece ciddiye almış bir yalnız kovboy aslında. Sevdiği sokaklarda 

yürürken insanların yüzlerine, vücutlarına; ellerine (örneğin masadaki bardağı alan garsonun elinde altıncı 

parmağı görünce bunun öyküsünün yazılması gerektiğine inanıyor), ayaklarına bakıyor, çünkü Bay C., 

insanların geleceğini onların bedenlerinin ve yüzlerinin belirlediğine, biçimlediğine inanıyor. Böylelikle, 

ukala bir şimdiki zaman kahini gibi, onlarla ilgili senaryolar yazıyor, hayatlar kuruyor, roller biçiyor ve 

kolaycılıklarının bedeli olarak da, acemi bir terzi gibi, hepsine kötü birer başlangıç-son biçiyor, üzerlerine 

giydiriyor. 

Bay C.'nin kadınlara olan ilgisi, onlarla olan ilişkisi de, insanlarla olduğu gibi karışık-karmaşık aslında. 

Başlangıçta fiziksellik ve ihtiyaçlar doğrultusunda yürüyormuş gibi gözükse de, çabuk vazgeçişinin altında 

yatan, aradığı kadını bir an önce bulma isteği aslında. Onu, Tutunamayanlar'ın Selim'inden ayıran başlıca 

özellik de bu; tutunabildiği, aradığı, ümit ettiği bir şeylerin varlığına olan kesin inancı. Nitekim kendisine, 

onun aradığı kadının bu dünyada olmadığı söylendiğinde, yerinden fırlayan bir öfkeyle, ''var! o olmasaydı 

ben olmazdım. o bu şehirde. bulucam onu!'' diyebiliyor. Ümitsizliğin girdabına kapıldığında ise, bir derman 

için boş yere azap çekilmemesini salık verebiliyor. Ona göre kadınlar bu hayatta yalnız kalabilmek için 

evleniyorlar ve bu matah bir durum. Fakat bağlantısız başka bir yerde kurduğu cümlede, insanların kendi 
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kendilerini düşünmek, hayal kurmak için yeterince yalnız kalmadıklarından dem vuruyor ve 

anlayışsızlıklarını da yekten bu duruma bağlıyor. Bu da kahramanımızın (!) kafasının, hem Güler ile hem 

de Ayşe ile olan ilişkisindeki sıkıntıları, çelişkileri, tabuları, genellemeleri (daraltma?!) paranteze alırsak, 

bir miktar da olsa karışık olduğunu bize anlatıyor. 

Bay C.'nin yaşam biçimi dışarıya her ne kadar günübirlikçi-hedonist gibi yansısa da, aslında iç dünyasını 

çevreleyen rahatsızlığı bütün çağların trajedisi olarak gördüğü ve ku-ya-ra olarak kısalttığı teoride 

görebiliyoruz; kumda yatma rahatlığı! Ona göre bu alışılmış tatların rahatlığıdır, kumda yatmanın verdiği 

konforun kumda yatış süresini uzatmasıdır, tersine katlanabilme gücünün 'cemiyet' hayatında (hadi ismini 

koyalım; küçük burjuva yaşantısında) gittikçe azalması, yok olmasıdır; düşünmeden uyuyuvermektir 

(benzer bir beznetmeye Hasan Ali Toptaş'ın Gölgesiz'lerinde Cıngıl Nuri'nin ağzından duyabiliriz; herkes 

herşeyi duymaktan sağır, herşeyi görmekten kör der o). 

Son olarak, bu yazıyı yazanın aklında en fazla yer edinen, daha öncesinde bu tanımlamayı (bilmeden de 

olsa) farklı mecralarda kullandığı kısımlardan biri; tutamak sorunu. Aslında Bay C.'nin de bitiriş nakaratı, 

veda hutbesi. Bay C.'ye göre, dengenin gücünü bir an için saf dışı bırakırsak, aslında hepimiz sallantılı, 

korkuluksuz, trabzansız köhne bir köprüde yürür gibiyiz, yürüyoruz. Bu sebeple her zaman için tutunacak 

birşey arıyoruz, bulamazsak, elimiz boşluğa gelirse düşmekten-yuvarlanmaktan korkuyoruz bu uçsuz 

köprünün ortasında. Hepimiz bu korkunun büyüsüne kapılarak geçici tutamaklar buluyoruz-uyduruyoruz 

kendimize. Kimi işine, sanatına, kimi zenginliğine, parasına, kimi statüsü'ne, müdürlüğüne, amirliğine, o içi 

boş ünvanına. Çocuklarına, anne-babasına tutunan da var bu tahta-yıkıldı yıkılacak köprünün üzerinde, 

geçmişinin avuntusuna, geleceğin sırrına, şimdinin sarhoşluğuna, 'aptalca huzur'lara. Ona göre; herkes 

kendi tutamağını, geçer akçe saydığını, ellerinin uzantısındakileri en iyi, en yüksek, en güçlü buluyor; 

gülünçlüğünü farketmiyor. O ise, yazının sonunda da olsa ilk defa kendi cümleleriyle yazmak gerekirse; '' 

Toplumdaki değerlerin ikiyüzlülüğünü, sahteliğini, gülünçlüğünü göreli beri, gülünç olmayan tek tutamağı 

arıyor: Gerçek sevgiyi! Bir kadın. Birbirlerine yetecekleri, onunla birlik düşünen, duyan, seven bir kadın!'' 

Peki ya Bay C., nam-ı diğer Aylak Adamımız, hikayesinin sonunda bu tutamağı buluyor mu? 

Sizce? 

 


