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Giriú
ønsanın toplumsal kimli÷inin önemli bir yönünü anlamak,
anlamlandırmak ve adlandırmak oluúturur. Düúünmek ve ifade etmek;
sadece iliúki ve iletiúim içinde olunan di÷er insanları de÷il, aynı
zamanda do÷ada yer kaplayan her varlı÷ı zihinsel co÷rafyada
sınıflandırma u÷raúlarıdır. “Ya÷mur”la yaúanan ilk tecrübe, ya÷muru
fiziksel ve iúlevsel nitelikleriyle anlamayı, ya÷mura kendi
gerçekli÷inde bir yer vermeyi ve onu adlandırmayı da gerekli
kılmıútır. Anlama süreci; “úeyler”e dair düúünce, duygu, tasarım ve
hayallerin de anlaúılmasını, adlandırarak sınıflandırılmasını
kapsamaktadır. Evren en küçük ayrıntısına kadar bir düzen ve uyum
hâlinde olabilir, fakat evrenin insan tarafından anlaúılması ve
adlandırılması bitmiú de÷ildir. Dolayısıyla insanın herhangi bir varlı÷a
ya da kavrama isim vermesi, insano÷lunun zihinsel serüveni adına
yeni bir keúiftir, yeni bir düzenleme ve belirginleútirmedir, diyebiliriz.
Varlı÷ın zihinsel ve fiziksel bir gerçeklik içinde anlaúılması
ve düzenlenmesi, anlamın ifade edilmesi, ifade edilenlerin yeni
gerçeklikleri hem biçimlendirmesi hem de bu yolla biçimlenmesi,
birbirinden ayrı etkinlikler de÷ildir. Bu yüzdendir ki önemli bir kültür
unsuru olan dil, insan zihninin úifresidir. Kelimeler, kelimelerin
kazandı÷ı anlamlar, her türlü söz kalıbı insanların algılayıú, duyuú,
görüú ve hissediúlerinin gerçekli÷ini barındırır. Humboldt’un
vurguladı÷ı gibi dil, bir ürün de÷il, bir etkinliktir (Akarsu 1998, 21).
Bu etkinli÷in bünyesinde toplumsal ve psikolojik nice damar yer
almakta ve bu damarlarda toplumların ruhu dolaúmaktadır.
Vendryes’in belirtti÷i gibi kelime, düúüncenin kapsadı÷ı ya da
de÷indi÷i her úeye ortaktır. Düúüncenin yerine geçen kelime,
düúüncenin bütün büyüsünü ve çekicili÷ini de kazanır (Vendryes
2001, 32). Dolayısıyla kelimeleri anlamak demek, onların sadece
sözlük anlamlarını bilmek de÷il; onları dile getirenlerin düúüncelerini,
toplumsal ve psikolojik gerçekliklerini de kavramak demektir.
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Toplumlara ve kiúilere dair kültürel ve düúünsel gerçeklikler,
bir dilin vazgeçilmez unsurlarından olan kiúi isimlerine de bir suret
gibi yansıyabilmektedir. Kiúi isimlerinin gerek veriliú nedenleri gerek
onlara yüklenen rol ve beklentiler, harflerle perdelenmiú sahnenin
arkasındaki bambaúka bir dünyayı gözler önüne sermektedir.

Varlı ın Kendisi Olarak simler…
“Gilberte’in adını telaffuz
etmeye
zorluyordum
kendimi;
ma÷lupların,
bir
daha
göremeyecekleri
vatanlarını
unutmamak
için
anadillerini
korumaya çalıútıkları gibi.”
M.Proust, Çiçek Açmı Genç
Kızların Gölgesinde
Oscar Wilde’ın Dorian Gray’in Portresi adlı romanındaki
ressam Basil Hallward, arkada ı Lord Henry’e “Ben birilerinden çok
hoúlanırsam, onların adını kimseye vermem. Sanki onların bir
parçasını veriyormuúum gibi gelir.” (Wilde 1998, 6) demektedir.
øsmini vermek istemedi÷i ki i Dorian Gray’dir. Onun ismini
söylemek, kimli÷i ile birlikte ki ili÷ini, karakterini, varlı÷ının özel
yanlarını da if a edilene vermek demektir ve bu inanı , sadece ressam
Hallward’a ait de÷ildir.
Birçok toplumda, bir nesne ya da varlı÷ın gerçek ismi, onun
bir parçası gibi dü ünülmektedir. Geçmi i çok eskilere giden bu
inanca göre bir ki inin ismi; onun kolu, baca÷ı gibi ayrılmaz bir
uzvudur (Erkman 2000, 37). Eski Mısırlıların tasavvurlarına göre
insan, BEN ve AD’dan meydana gelmektedir. Herhangi bir eyin ismi,
onun bünyesinden ayrılamayan önemli bir unsur oldu÷u için bir ilahın,
kötü ruhun ya da ki inin ismini bilmek de, onu kendine kul etmek,
avucunun içine almak demektir. Böyle bir durumda isim, bir varlı÷ı
belirtmeye yarayan bir sembol ya da bir i aret de÷il (Üçok 2004, 49),
aksine onun kapılarını açan bir anahtar gibidir. Allah’ın Hz. Âdem’e
varlıkların isimlerini ö÷retmesi (Bakara Suresi, 2/31), o varlıklar
üzerinde bir güce sahip olma imtiyazını da tanıması demektir (Çelik
2005, 39).
øsmin, varlı÷ın kendisiyle iç içe oldu÷u inancı, varlı÷a
ula ma ve sahip olmada bir güç vaat etse de bir yönüyle kaçınılması
gereken varlı÷a dair bir korkuyu da barındırır. Her ülkede,
kötülüklerinden uzak kalınmak istenen eytanın ismini anmaktan
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için daha bir anla ılırdır. øsim anıldı÷ında, hâlâ iç içe olundu÷u
anla ılan sevgili tüm hatıralarla birlikte gerçekli÷i tehdit edecektir ya
da yitip giden gerçekli÷i elde tutan son kalelerden olacaktır.
Humbert, Nabokov’un romanından “Lolita, hayatımın
ıúı÷ı… Günahım, ruhum, Lo-li-ta; dilin ucu damaktan diúlere do÷ru
üç basamaklık bir yol alır, üçüncüsünde gelir diúlere dayanır. Lo-lita.” (Nabokov 2004, 11) derken bir ismin, sadece içsel olarak de÷il
fiziksel olarak da bir bünyeye nasıl karı aca÷ını, yitip giden
gerçeklikten ki iye kalan yegâne sı÷ınma aracı oldu÷unu
dillendirmektedir adeta.

Hayallerin, nançların ve deolojilerin Dilleniúi Olarak simler…
“…kendine de bir isim
bulmak istedi; bir sekiz gün de bunu
düúünmekle geçti; sonunda Don
Quijote dedi kendine. “
Cervantes, Don Quijote
Okudu÷u övalye romanlarının etkisinde kalan Alonso
Quijada, dünyayı de÷i tirmeye, haklıyı savunup haksızı
cezalandırmaya karar verir. Sancho’yla birlikte memleketinden
ayrılarak ölmü olan gezgin övalyelik gelene÷ini diriltmek, genç
kızların imdatlarına yeti mek, evlileri, dulları, öksüzleri ve yetimleri
korumak ister.
Kendine öngördü÷ü yeni gelecek, yeni kimlikleri,
dolayısıyla yeni isimleri de gerekli kılmaktadır. Öncelikle atına ne
isim verece÷ini dü ünür: “Kendi kendine diyordu ki, hem bu kadar
ünlü bir úövalyenin atı, hem de bu kadar iyi bir at, isimsiz olamazdı.”
(Cervantes 2005, 53). Gelecekte efendisinin mevkisi de÷i ecektir,
öhret kazanacaktır, dolayısıyla atın da ismi öhrete yara ır, a aalı ve
yeni mesle÷ine uygun olmalıdır. Alonso, kafasında birçok isim bulur,
onlardan vazgeçer, yeni isimler ekler çıkarır, sonunda Rocinante
isminde karar kılar. Bu isim, beygirlerin önde geleni gibi bir anlam
ta ımakla birlikte atın önceki durumuna da atıf yapmaktadır (Rocin:
beygir, ante: önce). Alonso, kendine de bir isim bulmak ister ve
Cervantes’in me hur romanının kahramanı gerçek âlemde de
ölümsüzle ece÷i isme kavu ur: La Mancha’lı Don Quijote (Cervantes
2005, 54). Son bir isim kalmı tır belirsiz, o da bir övalyenin olmazsa
olmazlarından sevgilisinin ismidir. Güzelli÷ini duymu oldu÷u
Aldonza Lorenzo isimli bir çiftçi kızını da hayalindeki sevgili olarak
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yaratır. Aldonza’nın ismi bir prensesi, soylu bir hanımefendiyi
ça÷rı tırmamaktadır, bu yüzden yeni ismi Dulcinea del Toboso olur.
Geçmi i ta ınabilir, imdiyi anlamlı kılmada; gelece÷e dair
her türlü temenninin, umudun ve inancın etkisi büyüktür. Gelecek,
henüz ya anmadı÷ı için en itibarlı zaman dilimidir, denilebilir.
Fincanlar gelece÷e kapatılır, rüyalar daha çok gelece÷e yorumlanır,
çocukların sevilmesi biraz da gelecek zamanların ok anmasıdır. ønsan
için yarın, bir yönüyle geçmi in yeniden elden geçirilece÷i, yeniden
ideal bir biçimde yazılaca÷ı “bo levha”dır. Don Quijote’nin atına,
kendine ve hayali sevgilisine verdi÷i isimler de gelece÷e yüklenen
anlamları, zamana pe inen öder gibidir. øsimlerle pe in pe in öder ki
gelecekten hayallerine gerçeklik koparırken kendini haklı görsün,
haklılı÷ını garantiye alsın. øsimler, gelecek in asının bir nevi temel
direkleri olur ki o yapı iskeleti üzerine ya antının harcı
yerle tirilebilsin.
Toplumsal ve ki isel algılamada, isimleri varlı÷ın kendisi
gibi görme inancı, isimlerin gelece÷i biçimlendirmede de aktif bir rol
üstlenebilece÷ini içermektedir. Ünlü sanatçıların, tarihe geçmi
ki ilerin, yetenekli sporcuların, destan kahramanlarının isminin
çocuklara verilmesinde, takdir edilen o ki inin ba arılarını, ününü ve
saygınlı÷ını gelecekte, ismi ta ıyan çocukta da görme iste÷inin payı
vardır. Bu tür bir e÷ilimin arkasında, isimlerin de yazgısı oldu÷u
inancı da yer alabilir. Deyimlerde oldu÷u gibi “adın hakkı verilecek”,
“ada yakı ır davranılacak” ve ki i “adını ta ıma”yı bilecektir.
Bazen de isimler, gelece÷e mesajını do÷rudan verirler. Kız
çocuklarına verilen “Gül, Menek e, Çi÷dem”; erkeklere verilen
“Kaya, Çetin, Demir, Yılmaz” gibi isimler anne ve babaların
çocuklarının yazgılarına dair temennilerini dile getirir. Hayallerin dile
geli i olan bu tür isimlendirmelerde estetik duyarlılık da bazen rol
oynar. Özellikle kız çocuklarına verilen çiçek isimlerinde, bir güzellik,
nezaket temennisi olmakla birlikte ismin söylenirken ve anlamı
dü ünülürken de estetik bir tat bırakması önem ta ır. Be÷enilen bitki
ya da hayvan isimlerinde (Aslan, ùahin, Kartal, Ceylan, Fidan, Filiz,
Yasemin…), hayal ile estetik duyarlılık iç içe geçmi tir.
Farklı toplumlarda da çocuklara isim verilirken hayallerin
dile geli ine rastlanabilmektedir. Çocukların ta ıdıkları ismin
niteliklerine kavu aca÷ını dü ünen Kızılderililer, “Büyük Bo÷a” gibi
çocuklarına güçlü varlıkların isimlerini verirler (Erkman 2000, 37).
øsimler bazen de siyasi görü ü ve ideolojiyi dile getirerek
isim yoluyla fikrin hayata kazınması ve zamanda tekrarlanması
amacını güdebilmektedir. “Devrim, Eylem, Özgür, Barı , Evrim,
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Ça÷da ”larla “Alperen, O÷uz, Kür at, Mücahit, Turan”lar,
ebeveynlerin siyasi fikirlerinin birer uzantısı gibidir. Siyasi ve
ideolojik bir zeminden kaynaklanan bu isimler, insan biyolojisinin
de÷il umut ve fikirlerin de genetik bir yönünün oldu÷unu
dü ündürtmektedir.
Gelece÷e dair her türlü tahayyül, sadece olması istenenleri
de÷il; istenmeyenleri de içermektedir. øsimlerin; hayallerin, inançların
ve ideolojilerin gelece÷e demir atmasını sa÷ladı÷ı gibi
ya anabilecekleri durdurmaya, bir nevi kaderin kötü gidi atına son
vermeye de muktedir oldukları dü ünülebilmektedir. øsimler yoluyla
yeri gelir ölüme bile bir direni bayra÷ı çekilebilir. Yeni do÷an
bebe÷in ya aması için ona “Dursun, Dursune, Durdu, Ya ar, Durmu ”
gibi isimler verilmesi, kadere direnme, ölüme dur deme kaygısını,
“Yeter, Songül, Soner” gibi isimler de do÷abilme ihtimali ta ıyanlara
kar ı bir mesaj iletme arzusunu göstermektedir.
Bazı isimler de tarafsızdır, gelece÷e söyleyecek bir sözü ya
da ki ilik adına tuttu÷u bir tarafı yoktur. Laurence Sterne’in roman
kahramanı Tristram Shandy, babasının bu konudaki görü lerini
belirtir: “Her ne kadar bu görüúünden ötürü, size söylemiú oldu÷um
gibi, belli isimlere karúı güçlü sempatiler-ve antipatiler- beslemekte
idiyse de, babamı hiçbir úekilde etkilemeyen, karúılarında tarafsız
kalabildi÷i pek çok isim oldu÷u da anlaúılacaktır. Jack, Dick, Tom bu
soy isimlerdi: Babam onlara tarafsız isimler derdi; onların düzenbaz
ve aptallar kadar, akıllı ve iyiler tarafından da tarafsızca
taúındıklarını –yoo, hicvetmeksizin- söylerdi.” (Sterne 1999, 72–73).
Babasının de÷erlendirmesinden Tristram’ın kendi payına dü enler de
vardır elbette: “Ama onun gözünde evrendeki en dayanılmaz
iticilikteki isim Tristram idi. Yeryüzünde bu denli aúa÷ılık buldu÷u, bu
denli nefret etti÷i baúka bir úey yoktu. Bana Tristram adında birinin
önemli, kayda de÷er bir úey yaptı÷ını hatırladı÷ınızı, okudu÷unuzu ya
da böyle bir úey iúitti÷inizi söyleyebilir misiniz? Hayır, derdi babam,
Tristram! Olacak gibi de÷il!” (Sterne 1999, 73).
Babası her ne kadar Tristram ismindeki birinin kayda de÷er
bir ey yaptı÷ına inanmasa da, Tristram bugün kurmaca bir evrende
olsa dahi ölümsüzle mi ve kendi dünyasında kahraman olmu tur.
øsimlerin, temenniler yönünden bilinçte ciddi bir yeri
olmasına ra÷men J. Gaarder’ın romanından yöneltti÷i soru da aynı
derecede mühimdir: “Ya adı Sofi de÷il, baúka bir úey olsaydı? Mesela
Anna Knutsen. O zaman baúka biri mi olurdu?“ (Gaarder 1996, 11).
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Kimlik ve Kiúilik núasında simler…
“Ceketinize
veya
boyunba÷ınıza
eskili÷i
veya
güzelli÷i yüzünden bir ad verin,
derhal hüviyeti de÷iúir, bir çeúit
úahsiyet olur. “
A. H. Tanpınar, Saatleri Ayarlama
Enstitüsü
Yeni do÷anın ismi, bebektir. Gerçek bir ismi olsa bile
“Bebek a÷lamaktadır.”, “Bebek görmeye gidilmi tir.”, “Bebe÷in altını
almak gerekmektedir.” Yeni do÷anın, tümüyle gerçek ismiyle
anılması için onun bir ki ilik ve karakter olarak belirginle mesi
gerekmektedir. Dikkat edilirse bu dönem çocuklukta olu maya ba lar,
fakat çocukluk döneminde bile ki inin genelle tirildi÷ine
rastlanmaktadır. “Çocu÷a süt verilecektir.”, “Çocuk okuldan
alınacaktır.”
Latincede küçük çocuk için “infans” kelimesi
kullanılmaktadır ve bu kelime, “konu mayan, henüz dili olmayan
anlamına” gelmektedir. Çocu÷un birey olu u ve toplumsalla ması,
konu tukça gerçekle mektedir. Konu maya ba lamak demek; kendini
ifade etmek, ileti ime geçmek, görev ve sorumluluklar almak demektir
(Uygur 2005, 95). Ki inin ismiyle anılması hem dil hem de davranı
yoluyla kendini var etmeyi, kendi ayakları üzerinde durmayı, kararlar
verebilmeyi ve bunları uygulamayı gerekli kılmaktadır.
Günlük dilde yeni do÷an; sürekli ismiyle anılmasa da, ona
hemen bir isim verilmesi birçok kültürde önemlidir. øslami gelenekte,
yeni do÷an çocu÷a göbe÷i kesilirken verilen ve sa÷ kula÷ına ezan
okunduktan sonra üç kere söylenen isme, “göbek ismi” denilir. Yeni
do÷ana bir an önce isim verme e÷iliminin altında, bebe÷in ya ayıp
ya amayaca÷ının belirsiz olması bulunur (Kibar 2005, 32). Bebe÷e
hemen isim verilmelidir, çünkü o e÷er ya amayacak olursa Kıyamet
Günü’nde ça÷rılacak bir ismi de olmayacaktır1. Kıyamet Günü’nde
isimlerle ça÷rılma inanı ı, isimle var olma anlayı ı adına önemli
ipuçları ta ımaktadır. Bir bedeniniz, ruhunuz olabilir, anne ve babaya
sahip olabilirsiniz, ama öteki âlemde isminiz yoksa bir nevi cisminiz
de yok gibidir. øsimle, varlık onaylanmaktadır adeta. Göbek ismiyle
bebekler, künyelerine kazınmı isimleriyle askerler, bu ve öte dünya
arasındaki belirsizlik vadisinde kimliklerini belirgin kılmaktadır.

1

Halk arasında, Kıyamet Günü herkesin ismiyle ça÷rılaca÷ı ve bu yüzden de
çocuklara dinî bir isim verilmesi gerekti÷i rivayeti kabul görmektedir (Çelik 2005,
40).
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Bazı kültürlerde bir varlı÷a sahip olmak, isimle var olmak
için yeterli de÷ildir. Kutup bölgesi ve Batı Afrika’daki birçok etnik
grupta, yerle ece÷i bedenin gerçekten geli meye açık oldu÷undan
emin olana kadar, ruhun ete yeniden bürünmedi÷i ya da tin
do÷urmadı÷ı söylenir. En eski geleneklerde bir çocu÷a genellikle
do÷umdan sonra yedi gün ya da iki ay döngüsü veya daha uzun bir
süre geçene kadar bir isim verilmemesinin nedeni budur. Böylece etin
ruhla dolacak kadar güçlü olması sa÷lanır (Estés 2003, 295).
Türklerin çok eski geleneklerinde bir çocu÷un isminin ne
olaca÷ı konusunda, onun bir ba arısı, kahramanlı÷ı etkili
olabilmektedir. Bir kahramanlık gösterinceye kadar isimsiz sayılan
çocuk, ilk ba arısı ya da kahramanlı÷ıyla ilgili bir ismin sahibi
oluverir. O÷uz Ka÷an Destanı’nda, Uruz Bey’in o÷lu, babasının
saklamasını tembih etti÷i eyi iyi saklayıp O÷uz Ka÷an’a teslim etti÷i
için kendisine Saklap ismi verilir (Aksan 1995, 443). Yine Dede
Korkut Destanı’nda, 15 ya ına kadar isimsiz olan çocuklara,
gösterdikleri kahramanlı÷a uygun bir biçimde isim verilmektedir
Dirse Han’ın o÷lu, bir bo÷ayla dövü ür, onu öldürür ve Bo÷aç ismini
ta ımaya ba lar (Ergin, 1969: 12–13).

artlar ve Fiziksel Uygunluk…
“Pamu÷a sarıp inci
kutusuna yatırılır bu; Zebercet
koyun adını.”
Yusuf Atılgan, Anayurt
Oteli
Çocuk do÷madan önce ona ne kadar isim dü ünülse de bazı
zamanlar ismi belirleyen bebe÷in kendisi ve do÷um anının artları
oluverir.
1930 yılının bir sonbahar ayıdır, yedi aylık gebe kadının
do÷um a÷rıları tutar, merdivenin ba ından ba÷ırarak yardım ister, ebe
gelir. Ebe, do÷an bebe÷i avucuna alır. Bebe÷in babasına “Pamu÷a
sarıp inci kutusuna yatırılır bu; Zebercet koyun adını.” (Atılgan 2005,
13) der.
Yusuf Atılgan’ın roman kahramanı, yedi aylık do÷mu tur ve
hâliyle normalden daha küçük bir bebektir. Zebercet ne kadar de÷erli
bir ta olsa da de÷erlili÷inden öte küçüklü÷ünden ta ın ismi çocu÷a
verilir.
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Hz. øshak’ın ikiz çocuklarından küçük olanına Yakup ismini
vermesinde de do÷um anında ya ananlar etkili olmu tur. Yakup
(topuktan tutan), do÷arken karde inin topu÷unu tutuyormu . Aynı
ekilde yine øshak’ın ilk çocu÷una Esav (çok tüylü, kıllı) ismini
vermesinde de Esav’ın ola÷andı ı bir ekilde kıllı olarak do÷ması
belirleyici olmu tur (Çelik 2005, 36). øran’ın mitolojik tarihinde bir
kahraman olan Zâlo÷lu Rüstem’in ismi de, henüz kendisi do÷madan,
babasının do÷umunda bir yazgı gibi belirmi tir. Zâl; “ihtiyar, ak saçlı”
demektir. Rüstem’in babası, do÷du÷u zaman saçları, ka ları, kirpikleri
akmı , bu yüzden ona Zâl ismini vermi ler (Gölpınarlı 1989, 496).
Do÷um anının, do÷an ki inin ismini belirleyici olmasının
izleri destanlarda da bulunmaktadır. O÷uz Destanı’nda, bir ya ını
dolduran O÷uz’un dili açılır ve konu maya ba lar: “Ben bir ota÷da
do÷du÷um için adımı Ogur2 koymak gerekir.” der (Togan 1982, 18).
Yine aynı destanda O÷uz’un askerlerinden birinin e i gebe kalır.
Kocası sava ta öldürülen kadın, içi oyulmu bir a÷acın içinde do÷um
yapar. Çocu÷u O÷uz’a getirirler, o da çocu÷a Kıpçak ismini verir.
Türkçede içi çürümü ya da oyulmu a÷aca Kıpçak denmektedir
(Togan 1982, 26).
Geçmi te oldu÷u gibi bugün de ismi “Arife, Kadir, Kadriye,
Bayram, Ramazan, Mevlüt” olanlar, dinî bir günde ya da gecede
do÷duklarına dair izler ta ımaktadır ve o isimler, kutsal anın bir
hatırası gibidir.
Do÷um anı ve artları, bazen de çocu÷un aleyhine bir
gerçeklik de ta ıyabilmektedir. Uganda’da bir boy olan Lubgara’larda
çocu÷a ismini annesi ya da annesiyle birlikte babaannesi verir ve
çocu÷a isim seçilirken anne ya da babasının ki ili÷i göz önünde
bulundurulur. Çocu÷un annesi ve babası tembelse ismi “Tembelleryuvası”; babası ayya sa “Bira-çömle÷i”; çocuk iyi beslenemiyorsa
“Vermez” olur. Bu tür isimler, annenin ya da babanın savruklu÷unu,
ahlaksızlı÷ını, dü künlü÷ünü dile getirir (Levi-Strauss 1996, 213).
øsimlerin bir ele tiri ve a a÷ılama nesnesine dönü mesi gerçek
isimlerin yanında lakaplarda da sıkça görülmektedir. Özellikle
ergenlik dönemindeki çocukların fiziksel özellikleri, onlara ikinci
isimler verilmesinde etkili olur. “Çiko, Sıska, Sırık, Kedi” gibi
lakaplar dalga geçmenin ve etiketlemenin aracıları gibi i görürler.

2

O÷uz ekli, Büyük Hun Devleti kurulduktan sonra genelle mi
görünmektedir (Togan 1982, 82).
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Gönlün Verdi i simler…
“øki kere iki dört elde var Ayten
Bundan böyle dünyada
Aúkın adı Ayten olsun.”
Ümit Ya ar O÷uzcan, Milyon Kere Ayten
Sezai Karakoç, üniversite yıllarında genç bir kıza â ık olur.
Kendisine a kını dile getiremedi÷i, uzaktan uza÷a sevdi÷i bu ki i,
airin gönlünde tahtını kurar ve gerçeklik zemininde tutulamayan
sevgili, gönül ülkesinde kelimelerle taltif edilir. Elbette gerçek bir
ismi vardır sevgilinin, fakat a k, nasıl ki gerçeklik zeminde suretini
görememi se, kendi aksinde daha da büyüdüyse, sevgiliye yazılan
iirde de gönülde ve hayalde kalanın ismini görürüz: Mona Rosa!
Her hayal, gerçeklikten bir katre de olsa barındırır. Sezai
Karakoç’un 14 kıtalık iirinin ilk kıtalarının ba harfleri yan yana
getirildi÷inde sevgilinin gerçek ismi de ortaya çıkar. ùair, neden
Muazzez Akkaya ismini do÷rudan kullanmamı da, ona Mona Rosa
diye seslenmi tir? “Açma pencereni perdeleri çek/ Mona Rosa seni
görmemeliyim / Bir bakıúın ölmem için yetecek.” dizelerinde, bir
bakı ın gerçekli÷inin bile nelere muktedir oldu÷unu söyleyen airin,
gâh varlı÷ın kendisi gâh gerçekli÷in ilk müjdecisi olan gerçek isme
kar ı temkinli durması anla ılmaz de÷ildir. ùairin gönlü Mona Rosa
demi tir, sevgili de Mona Rosa olmu tur. Gerçeklikte Muazzez
kelimesi, hançer gibi daha keskin ve daha tehditkârdır belki de.
Gönlünden isim seçen bir ba ka air de Edgar Allan Poe’dur.
Yazdı÷ı son iirdeki Annabel Lee kimdir, bilinmez, çe itli rivayetler
gezinir bu konu hakkında, kimi onun e i kimi de çocukluk a kı
oldu÷unu belirtir. Onun gerçekte kim oldu÷undan öte belki de bütün
sevgililerden kalan biri olmasıdır önemli olan. “Senelerce senelerce
evveldi/ bir deniz ülkesinde / yaúayan bir kız vardı, bileceksiniz/ ismi
Annabel Lee…” ùair, “Bileceksiniz.” derken ve onun ismini verirken
de bir belirsizlik vardır. Tıpkı “Ne kadınlar sevdim zaten yoktular.”
diyen Attila ølhan’da oldu÷u gibi bir katreden bir derya dü leyebilmek
ve gönlün fermanına göre o dü e bir isim verebilmek, bir isimle ayrı
bir gerçeklik yaratabilmektir air olmak.
Sâdık Hidayet’in Kör Bayku adlı romanının kahramanı,
â ık oldu÷u kızı anlatmaya çalı ırken romanda “Hayır, adını
söylemem asla. O ince, esîrî, belli belirsiz endamın, iri hayran parlak
gözlerin ardında ömrüm azar azar ve acıyla yanadursun, eriyedursun,
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bu aúa÷ılık dünya ile bir iliúkisi yoktu onun! Hayır, yeryüzü
nesnelerine bulaútıramam, kirletemem adını.” (Hidayet 2006, 16)
demektedir. øsmini söylemek, onu dünyevile tirmektir; oysa sevgilinin
en korunaklı mekânı, gönüldür ve gönül onu nasıl ça÷ırıyorsa gerçek
ismi de odur.
Bazı isimler, anonimdir; sadece airlerin de÷il, halkın
gönlünün, halkın duyu unun dile geli idir. Belki de bu yüzden
ehirlerin, kasabaların kıyılarında elinde tüfe÷iyle gökyüzüne bakan
asker anıtları meçhuldür, bu yüzden isimleri de Mehmetçiktir.

Sonuç
Bütün øsimler adlı romanının kahramanı Don José, bir gün
ünsüz bir kadının dosyasını tesadüfen elinde bulur. Hep ünlü ki ilerin
bilgi ve isim derleyicisi iken bu kez ansız öhretsiz, bu anonim
kadının ardına dü er, onun do÷du÷u apartmana gider, çocukken gitti÷i
okula gizlice girer, ona dair her türlü bilgiyi toplamaya ve bir ekilde
kadına ula maya çalı ır. Sonunda kadının nerede oldu÷undan emin
olur.
Nüfus Merkezi, canlıların fi ve ar ivleri ile ölülerin fi ve
ar ivi olmak üzere iki bölümden olu maktadır. José, bir gün, canlıların
ar ivinde, ardında oldu÷u kadının kayıt dosyasını göremez. Dosya,
ölüler kısmına ta ınmı tır. Bir ismin ardından ko turma, bir isimle
ba layan macera, bir isimle soluk bulan varlık, kurulan hayal; ismin
bir raftan di÷er bir rafa geçi iyle tüm pırıltısını kaybeder. Merkez
Mezarlı÷ı’nın intihar edenler bölümünde nihayet onu bulur, ona ula ır,
“O burada.” der, ama artık onu bulmanın bir önemi yoktur. Mezar
ta larındaki isimlerin bir önemi yoktur, ölüler ar ivindeki isimlerin bir
varlı÷ı yoktur. Belki de bu yüzden, mezarlı÷a erken saatlerde
koyunlarıyla gelen çobanın, henüz mezar ta ları dikilmedikleri için
numara ile yerleri tahsis edilmi ölülere ait numaraların yerlerini
de÷i tirmesinin, dolayısıyla cenazelerin kendisi ile isimlerinin farklı
olmasının da bir önemi yoktur. Merkez Ar iv’in müdürü, José’nin
sancısını dindirmek adına José’ye, kadının nüfus dosyasını tekrar
canlılar bölümüne koymayı teklif eder. Neticede isimlerin anlamları,
anlamlandıranlar için önemlidir. øsimler; ki ilerin algılama, dü leme,
inanma ihtiyaçlarının aracılarıdır sadece.
Do÷umla isimlere yüklenen anlamlar, ki inin ölümüyle
isimleri de terk eder. Anlamlar, bu dünyaya dairdir, ya anan
gerçekli÷in acılarına, sevinçlerine, hayallerine, eksikliklerine ve
mücadelesine dairdir. Gerçekte varlı÷ın kendisi de÷ildir isimler,
Yusufçuk Ku u yüzyıllardır karde i Yusuf’u ça÷ırsa da, isminin
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ça÷rılmasıyla gelmemektedir Yusuf. Â ıklar, da÷a ta a yazsa da
ma ukun ismini, içten içe haykırsa da, sevgili görünmemektedir. Çok
sevilenin, unutulmak istenenin ismi anılmasa da, zihin o ismi
anılmayanı en acıyan yerlerinde dipdiri ya atabilmektedir. Gül diye
seslenilse de Diken gibi batabilmektedir ki iler. Aslanlardan pısırıklar,
Kayalardan dirayetsizler de çıkabilmektedir. Devrimler, Eylemler,
O÷uzlar, Kür atlar siyaseti, yarınların de÷il, günün kurtarılması olarak
görebilmektedir.
Bütün isimler, zamanın koca de÷irmeninde, p/F6 1 r ölümle
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