Doğu Yücel

Aynasız
Güzelin
Masalı

Sevgililerin öpüşürken gözlerini neden
kapattığı ezelden beridir merak konusudur.
İnsanoğlu bu gizemli duruma tarih boyunca
psikolojik, sosyolojik, fizyolojik, romantik
birçok açıklama getirmeye çalışmıştır ama
hiçbir açıklama tam anlamıyla tatmin edici
olmamıştır.
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Çünkü sevgililerin öpüşürken
gözlerini kapatmasının
ardındaki asıl sır,

hayattaki
tüm bilinmeyenlerin
açıklamaları gibi

bir masalda
gizlidir.
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atlasta yer almamış,
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Bu ağzı sıkı, sırdaş masalımız,
çok eski zamanlardan birinde,
bildiğimiz diyarların çok uzağında,
katettiğimiz yolların tam tersinde,
pusulanın ibresinin göstermediği

antik efsanelerde söz
edilmemiş,

yeşil mi yeşil,

güzel mi güzel
bir gezegende
geçmektedir.
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Kendisi kadar güzel olmasın,
güzelce bir yıldız sisteminde
döner dururmuş bu gezegen.
Fakat o kadar harika bir gökküresiymiş
ki bu Dûnyâ dedikleri,
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iz

bir süre sonra bir yıldızın etrafında dönmeyi
gururuna yedirememiş ve çaktırmadan
galaksinin ücra bir bölgesine çekilerek,
kendi etra
fın
da
ç

tanrılar,
bu narsist gezegenin

mi

kendini beğenmişliğini,

örüngesini
şy
.

benciliğini,
şımarıklığını
cezalandırmaya
karar vermişler.
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Bu amaçla
Dûnyâ’daki
yansıma yapan
tüm doğa nimetlerini,
cisimleri
ve madenleri
bir
bir
bozmaya
başlamışlar.

Yıllardır galaksinin kalabalığından, gürültüsünden
uzak, kendine özel yörüngesinde dönüp duran
gezegende ayrıcalıklı birer canlı olmanın keyfini
süren Dûnyâlılar önce aynalarının karardığını fark
etmişler. Ne kadar bezle silseler de, zımparayla
parlatsalar da, fayda etmemiş, aynaları onları
yansıtmaz olmuş. Hemen telaşla parlak camlarda
aramışlar yansımalarını.
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Camların yavaş yavaş matlaştığını ve yansıtmayı
bıraktıklarını hüsranla izlemişler. Bunun üzerine
Dûnyâlılar, hemen deniz kıyılarına, göllere, su
birikintilerine akın etmişler; orada kendilerini görüp
rahat bir nefes almışlar ama çok geçmeden
gezegendeki gölleri, denizleri, nehirleri buz tutmuş.
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Dûnyâ vatandaşları, dev çekiçlerle buzları kırıp onları
eski hallerine getirdiklerinde ise hayal kırıklıklarının
en büyüğünü yaşamışlar; sular o kadar berrak ve
pürüzsüzmüş ki, dipteki balıklar ve deniz bitkileri
akvaryumda gibi görünüyormuş. Bu çok güzel bir
manzara olsa da suyun yüzeyinin yansıtma özelliğini
yitirmesi insanları üzüntüye boğmuş.
Dûnyâlılar son bir ümit, bir koşu evlerine dönmüşler,
mutfak çekmecelerini açıp kaşıklarına sarılmışlar.
Kaşıkların dışbükey çanaklarında çarpık çurpuk
yansımalarına bakarak kendileriyle hasret gidermişler.

Fakat kaşıkları atladıklarını fark eden
tanrılar hemencecik tüm kaşıkları

beyaza bulamışlar,
Dûnyâlıların kendilerini görme
şansını alıvermişler ellerinden.
Dûnyâlılar bir süre sonra kendi
görüntülerinden mahrum kaldıkları
gerçeğini kabul etmek zorunda kalmışlar.
Bu değişimden sonra ne kadar güzel veya
çirkin olduklarını, görüntülerinin ne
menem bir şeye benzediğini, saçlarının nasıl
durduğunu, kıyafetlerinin onlara ne kadar
yakışıp yakışmadığını asla görememişler.
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En başta, onlardan yansımalarını çalan tanrılara
lanet etmişler fakat bir süre sonra, yani üç dört
nesil sonra bu duruma alışmışlar.
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Yansımanın olmaması bu gezegendeki sosyal hayatı
ve ilişkileri galaksinin geri kalanından tamamen
farklılaştırmış. Tanrıların yasağından sonra doğan
yeni nesiller nasıl göründüklerini hiç bilmedikleri
için kibir, gurur, böbürlenme, övünme, şişinme,
gerim gerim gerinme gibi duygulara
kapılmamışlar.

Tabii ki, elleriyle yüzlerinin

neye benzediğini anlamaya
çalışmışlar, ama hiçbir
zaman görünümleriyle
ilgili net bir fikirleri
olmamış.
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Dönem dönem yasadışı ressamlar türemiş ama
halk portre yapan ressamları tasvip etmemiş.
Yakın dostları resimlere bakıp ne kadar, “Vallahi
aynı sen” deseler de ressamların gördüklerini
birebir resmettiklerine hiçbir zaman inanmamışlar.
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Gönlünü çalmaya çalıştıkları kadınları
veya erkekleri tavlamak için onları
abartarak yazan şair ve yazarlara da hiç
itibar etmemişler. Dilenci kadar saygınlık
tanımamışlar onlara. Sanatçılar da bir süre
sonra sanatlarını gönül işlerine alet
etmekten çekinir olmuşlar.
Dûnyâlılar, en başta kızdıkları tanrılara, yansımayı
hayatlarından kaldırdıkları için şükran duyar
olmuşlar. Bu sayede hiçbir gezegende görülmemiş
bir iç huzura kavuştukları için yatıp kalkıp dua
etmişler.

Hiç kimse neye benzediğini,
ne kadar güzel, ne kadar yakışıklı,
ne denli seksi, ne oranda albenili
olduğunu bilmediği için ikili ilişkiler,
kâinatın geri kalanına göre çok daha
eşitlikçi bir anlayışla yürümüş.
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Sevdiğin kişiyi kendinle kıyaslamak,
vardığın kanıya göre kendinden alçak
veya üstün görmek, bunun neticesinde
ilişkiyi birtakım kuruntularla
yürütmek gibi hastalıklı ruh hallerine
burada rastlanmaması ilişkilere
dengeyi getirmiş.
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Sevdiği kişiyi başkalarıyla kıyaslayacak gibi
olanlar olmuş, olmamış diyemeyiz ama onlar
da kendilerinin neye benzediğini
bilmediklerinden birkaç saniye sonra
bundan vazgeçmişler.
Kısacası, tanrıların verdiği ceza, kâinatta
emsaline rastlanmayan huzurun kaynağı
olmuş.

Dûnyâlılar da her ne pahasına olursa olsun
bunu korumaya ant içmişler.

Tanrıların verdiği ders Dûnyâlıların
kulağına küpe olmuş olmasına da,
her küpenin çıkarıldığı, her dersin
tedavülden kalktığı bir an
illaki gelirmiş ve

ne derler;
tarih tekerrürden ibaretmiş.

Tarihin tekerrür etmesinde başrol bir kıza
aitmiş. Güzelliği dillere destan bir kızmış bu.
Yeşil gözleri kedileri kıskandıran,
billur sesi bülbülleri susturan, gülümsemesi
çiçekleri mevsiminden önce açtıran Kız,
çocukluğundan beri güzelliği hakkında
o kadar övgü duymuş ki, kibirli hal
ve tavırlar takınmaktan kendini alamamış.
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Dûnyâ’nın evrenden tecrit edilme
hikâyesini hiç dinlememiş gibi,

herkesin kendi etrafında döndüğünü
düşünüyormuş ve o asla birinin etrafında
dönmezmiş.
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Kızı tavlamak için diyardaki tüm erkekler
kuyruğa girmiş. Bu gerçekten bildiğiniz bir
kuyrukmuş, hem de ne kuyruk. Muhafızlar
“Tek sırayı bozmayın” diye uyarsalar da
araya giren uyanıklar illaki olurmuş, arkadan
sürekli, “Kaynak yapmayın” bağırtıları
yükselirmiş. Kızın sıraya girenlerden
beklentisi, yakışıklı veya zengin, akıllı veya
kafa dengi, iyi niyetli veya şefkatli falan
olmaları değilmiş;
tek beklentisi, onun neye benzediğini kıza
en doğru şekilde anlatmalarıymış.
Sanata kaçmadan, övgüye bulamadan,

gerçekten nasıl
göründüğünü ona
anlatacak birini
bulabilirse eğer,
en azından
kendi aksini

hayalinde

görebileceğini
düşünüyormuş.
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Sırası gelenler, bu güzel kızın gönlünü çalabilmek
için türlü türlü gösteriler yapmışlar. Terzi sadece
onun taşıyabileceği muhteşem bir kıyafet dikmiş,
Balıkçı oltasının sapıyla kuma onun portresini
çizmiş, Saatçi saatlerinin tik takları ve gonglarıyla
serenat yapmış, Çiçekçi benzersiz çiçeklerle kızın
yüzünü tasvir etmiş, Oyuncakçı havai fişekleri
öyle bir dizmiş ki gökyüzüne birkaç saniyeliğine
kızın yüzünü nakşetmiş...
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Fakat Kız’ın bu tip gösterilere karnı tokmuş,
tüm adayları tek tek kovalamış. Derken sıranın
en sonunda sabırla bekleyen biri, onun hakiki
yansımasını gösterme vaadiyle kızın karşısına
geçmiş.

Bir ç obanmış bu

.

Çoban, kıza doğru yaklaşmış. Kimsenin
yaklaşmadığı kadar, kızın kimseyi yaklaştırmadığı kadar ona yaklaşmış. Tam karşısından, Kız’ın
doğrudan gözlerinin içine bakmış oğlan.
Kız, çok yakınından ona dik dik bakan oğlanın
ne yapmaya çalıştığını anlayamamış,
“Ne bakıyorsun boş boş?” diye fırça atmış
Çoban’a.
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Genç oğlan hiç sesini çıkarmadan, varla yok arası
gülümsemesiyle kıza bakmaya devam etmiş. Kız
bu tuhaf gencin neyin peşinde olduğunu anlamaya çalışmış. En başta farkına varmadıysa da
temiz yüzlü, gülümsemesi Kız’ın içini ısıtan,
sevimli bir gençmiş bu. Fakat kızın asıl beklediği
kendi yansıması hakkında bir fikirmiş.

Gence daha dikkatli bakmış.

Güzel gözleri varmış Çoban’ın. Koyu kahverengi gözbebekleri, neredeyse gözlerinin akına
yer vermeyecek kadar büyükmüş.

Kız hiç bu kadar güzel, parlak, ışıl ışıl
gözler görmemiş hayatında. Kuyrukluyıldızlarla, kozmik bulutlarla ve
parlak gökcisimleriyle dolu bir uzay
manzarası gibiymiş Çoban’ın gözleri...

Kız, onlara biraz daha yakından
bakayım derken, o da ne!

Çoban’ın kara gözlerinde
kendini görmüş!
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Çoban gülümsemiş.
“Sessiz ol” anlamında işaretparmağını
dudaklarına götürmüş ve
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Kız en başta inanamamış, gözünü kapatıp
açmış, gözünü ovuşturup tekrar bakmış...
Her seferinde yine oradaymış, Çoban’ın
gözbebeklerinin içinde. Hareket edince yansıması da o anda hareket ediyormuş. Çoban’ın
gözbebekleri bir çift aynadan farksızmış.

“Şşş”

sesiyle onu uyarmış.

Ve ona Yansımasızlıklar Diyarı’yla ilgili
büyük sırrı f ı s ı l d a m ı ş .
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“ Gözler...
26

Tanrılar,
gözleri
unuttu.”
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Çoban, “Sakın kimseye söyleme, tanrıların
kulağına gitmesin” diye tembihlemiş.

“İnanamıyorum.”
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Kız kafasını sallayarak bu sırrı tutacağına söz
vermiş ve çobanın gözbebeklerindeki yansımasını
seyre koyulmuş. Gerçekten de anlattıkları kadar
güzelmiş. Profilden baktığında ayrı güzel,
dümdüz baktığında ayrı güzel, gülümsediğinde
ayrı alımlı, somurttuğunda ayrı çekici
olabiliyormuş. En başta Çoban ile Kız
mutluymuşlar. Kız, Çoban’la ormana gidiyor,
orada birlikte koyunları otlatıyor, kovaibiklerini
yosunluyorlarmış. Sonra da birbirlerine bakıp
öpüşüyorlarmış. Kız en çok öpüşürken
yansımasına bakmayı seviyormuş,

çünkü kendini en yakından
o zaman görebiliyormuş.
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Fakat gel zaman, git zaman kız yansımasının
güzelliğine kendini fazla kaptırmış. Çoban’ın
varlığını bile unutuyormuş bazen. Farklı kıyafetler
giyip ya da saçının stilini değiştirip Çoban’ın
karşısına geçiyormuş. Kızın ona, “Nasıl yakıştı
mı?” diye soracağını sanan Çoban her
defasında hayal kırıklığı yaşıyormuş. Kız,
resmen Çoban’a mobilyacıdan
aldığı bir ayna muamelesi
yapıyormuş, işin daha da
kötüsü, bu iki ayna artık ona
küçük geliyormuş.

Kız, daha büyük gözler, daha
büyük ve daha koyu renk
gözbebekleri bulabileceğine
inanıp Çoban’dan uzaklaşmış.

Çoban çok üzülmüş,
kahrolmuş ama
Kız’ın çekip gitmesine
engel olmamış.
Kız’ın hayal ettiği büyüklükteki
gözleri bulması zor olmamış.
Hemen iri gözlü bir avcıyı
kafalamış. Avcı’nın gözleri
sırtındaki ok ve yayı gibi
kocamanmış. Kız, Avcı’yı tek
bakışıyla kendine bağladıktan
sonra yakınından onun
gözlerine bakmış. Fakat Kız
yansımasını Avcı’nın
gözlerinde görememiş.
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Sağdan bakmış, soldan bakmış, üstten bakmış,
alttan bakmış, tek gördüğü adamın gözleriymiş.
Avcı korkutucu biri olduğu için onu hemen terk
edememiş ama bir süre idare ettikten sonra ona
kapıyı göstermiş. Daha sonra hayatına Doktor,
Kaptan, Dalgıç, Bahçıvan, Nalbur girmiş.
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Onların gözlerinde kendisiyle karşılaşabileceğini
hayal etmiş, fakat sonuç hep sıfıra sıfır, elde var
sıfırmış. Oysa dememiş miydi Çoban,

“Tanrılar gözleri unuttu” diye,
neden başkalarının gözünde kendisini
göremiyormuş o zaman? Böyle, böyle, düşüne

düşüne delirecek gibi olmuş Kız.

Bu sırada Avcı, Kız’ın peşini hiç bırakmamış.
Onu tekrar elde etmek için okuyla avladığı
hayvanları önüne seriyor, görülmemiş
mücevherler armağan ediyormuş.

Kız, Avcının tüm vaatlerine karşın onunla birlikte
olmak istemediğini dile getiriyormuş. Avcı
ısrarını sürdürünce Kız pes etmiş, neden ona
varmadığını anlatmak zorunda kalmış.

“Ben yansımamı arıyorum.”
“İyi de tanrılar yasakladı, yok öyle bir şey”
diye itiraz etmiş Avcı.
Kız, “Tanrılar gözleri unuttu” diye
alıntılamış Çoban’dan.
“Kim demiş?!” diye köpürmüş Avcı.
“Eski sevgilim, Çoban söyledi ve onun
gözlerinde kendimi gördüm” demiş Kız.
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“Vay gavat! Tanrılara başkaldırmış
yani!” diye sesini yükseltmiş Avcı.
Avcı’nın öfkelendiğini fark eden Kız, “Belki
de tanrılar bunu fark etmemizi istiyordu”
diye savunmuş eski sevgilisinin fikrini.
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Avcı bunu duyunca öfkeden çılgına dönmüş,
“Tanrılanın açığını yakalayan bu zındığa
aldanma, bırak bu sevdayı” demiş ama Kız
ona kulak asmadan mekânı terk etmiş.
Kız, bakmış kendi türünden ona hayır yok,
vahşi doğada şansını denemiş. Susamurları,
baykuşlar, kozalakbalıkları, şubatböcekleri,
düğümyılanları, uzaymercanları,
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kabaknergisleri gibi kocaman gözlü bitkilerin,
hayvanların ve bitvanların gözbebeklerinde
aksini aramış.
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Sonuçta hep aynı hüsranı yaşamış. Bir gün,
koca gözlü bir kovaibiğinin karşısında ayna
deneyini tekrarlarken Kız, Çoban’la geçirdiği
güzel günleri özlediğini fark etmiş. Onunlayken
hem mutluymuş hem de kendi yansımasını
görebiliyormuş.
Ve salaklığına yanarak Çoban’a geri dönmeye
karar vermiş. Attığı kazık yüzünden onu kabul
etmeyeceğini bile bile, Çoban’ın koyunlarını
otlattığı, kovaibiklerini yosunladığı ormana
gelmiş. Çoban, Kız’ı karşısında görünce
şaşırmış.

Öfkeyle kafasını çevirmiş.
Kız, Çoban’ın öfkesini yatıştırmak için ona
yaklaşmış. Çoban gözlerini kaçırsa da, sonunda
Kız’a bakmaktan kendini alamamış. O anda
Kız, Çoban’ın gözlerinde kendine bakmış ama
görememiş. D a h a ö n c e i ç i n d e
kuyrukluyıldızları gördüğü
gözler bunlar değilmiş sanki.

“Tanrılar sırrımızı duydu ve
gözleri lanetledi mi yoksa?”
diye sormuş Kız.

Çoban buruk bir tonla,

“ Tanrılar sırrımızı duymadı, merak etme”
demiş.
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“O zaman sorun ne?”
“En hassası gözlerdir. Aşk bittikten sonra
diğerleri pek değişmez. Kalbin onu gördüğünde
yine sıkışabilir, zihnin yine onu hayal edebilir,
elin kolun titreyebilir, dizlerinin bağı çözülebilir,
kasıkların onun şehvetini yine duyumsayabilir,
kulakların onun sesiyle dolabilir, burnun onun
kokusunu çekebilir. Tüm organların eskisi
gibidir. Ama gözler hariç. Gözler bir kere değişir
ve bir daha eskisi gibi bakmaz.”
Kız bunu duyduğuna çok üzülmüş. Sadece
yansımasını kaybettiği için değil, Çoban’ın
sevgisini de kaybettiği için...
“Peki, onları eski haline getirme şansım yok
mu?” diye sormuş bir umutla...

“Maalesef artık çok geç.”

Çoban bu yanıtı vermek istemiyormuş ama
doğru olan buymuş. Kız’ın onu terk ettiği gün
sırtından bıçaklandığını hissetmiş, o yaranın
kapanmasını, Kız’a hissettiği duyguların geri
gelmesini istese de bu mümkün değilmiş.
Yine de üzüntüsüne ve pişmanlığına şahit
olduğu, iyi niyetine de güvendiği Kız’ı mutlu
etmek için tanrıların unuttuğu diğer şeyi
söylemeye karar vermiş.

“Bir şey daha var
kendini görebileceğin.
Tanrılar onu da
unuttu... ”
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Kız, saniyenin onda biri oranında bu ikinci
seçeneği merak eder gibi olmuş ama sonra asıl
istediğinin bu olmadığını anlamış.
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“Tanrıların neyi unuttuğu önemli
değil. Asıl istediğimin beni seven
birinin gözlerinde kendimi
görmek olduğunu anladım.”
Çoban, bu sözleri duyunca kulaklarına
inanamamış.
Kız’ın dürüst olup olmadığını anlayabilmek
için onun gözlerine dikkatlice bakmış.
Dürüst görünüyormuş ama
daha fazlası da varmış.

Parlıyormuş Kız’ın gözleri,
daha önce
hiç parlamadıkları kadar.
O anda Çoban, Kız’ın gözlerinde
bir yıldızın kaydığını görmüş.
Sonra bir yıldız,
bir yıldız daha derken yıldız yağmuru
kopmuş Kız’ın gözlerinde
ve uzaya dönüşen gözlerde Çoban,
kendi yansımasını görmüş.

Çoban bunu görünce, önce ilk defa
karşılaştığı kendi yansımasını
incelemiş, sonra da aynı değişimin,
aynı yıldız yağmurunun kendi
gözlerinde de gerçekleştiğini fark
etmiş.
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O sihirli anda, Kız Çoban’ın gözlerinde kendi
yansımasıyla karşılaşınca çok sevinmiş.
Sonra daha da beklenmedik bir şey olmuş,
her ikisi yansımalarına bakmaktansa
karşılarındakine bakmayı tercih etmiş.
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Çoban Kız’a, Kız da Çoban’a. Sonra dudakları
buluşmuş ve öpüşmeye başlamışlar. Bu defa
kendilerini yakından görme şansları olsa da
bunu yapmamışlar.
Aynı anda gözlerini kapatmışlar. Ve görkemli
bir karanlığa adım atmışlar. Orada
kuyrukluyıldızlar, kozmik bulutlar, parlak
gökcisimleri yokmuş ama sevgilerinin ve hayal
güçlerinin birlikteliği o karanlığı bir haz
bahçesine çevirmiş.

Hiçbir kum saatinin ölçemeyeceği bir zaman
dilimi boyunca hayalin, gerçekten güzel
olduğunun ispatlandığı o siyahlık denizinde
yüzmüşler, uçmuşlar, kendilerini kaybetmişler...
Ta ki Çoban’ın sırtına, Kız’ın ise karnına
korkunç bir acı saplanana kadar!
Sevgililer hemen gözlerini açmışlar.
Karşılaştıkları manzara korkunçmuş. Avcı,
Çoban’ı sırtından vurmuş. Sivri ok, Çoban’ın
sırtından girmiş, karnından çıkmış, Kız’ın
karnına saplanmış. Çoban, acıyla diz çökmüş.
Yarası daha hafif olan Kız, Çoban’ın yarasına
müdahale etmiş hemen. Çoban ise içinde
bulunduğu ölümcül duruma rağmen Kız’ın
yarasını düşünmekteymiş.
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Çoban kıza bakmış,
“Tanrıların unuttuğu diğer şeyi bilmek ister
misin?” demiş.
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Kız,
“Bunun önemi yok şimdi”
diyerek susturmaya çalışmış
can çekişen Çoban’ı.
Çoban,
“Ben öldüğümde bu sır da
benimle ölecek, bunu
istemezsin değil mi?” diye
sormuş.

Kız yanıt vermemiş ona.

Bir koşu nehir kenarına gidip yaraları
iyileştiren yosunküpeleri, mikropları
temizleyen uzay mercanları, güç veren
kavanozçanları toplamış ormandan. Fakat
döndüğünde çok geçmiş.
Çoban bir kan gölünün kıyısında ölü
yatmaktaymış.
O anda başka bir korkunç hakikatle
karşılaşmış Kız.

Tanrıların unuttuğu
diğer şeyi görmüş.
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Kanmış bu.

Çoban ile Kız’ın anısına...

Sevdiğinin yaşam sıvısında kendi yansımasıyla
karşılaşmış. Her ne kadar mükemmel bir ayna
gibi yansıtsa da onu, Kız öyle bir feryat etmiş ki,
tanrılar onu duymuş ve kanı da cıva gibi
matlaştırmışlar.
46

Kız da bundan sonra yansımasının
peşinde koşacağına, masalını
anlatmak için yollara düşmüş.
İşte o masal yayıldıkça, sevgililer öpüşürken
gözlerini kapatmaya başlamışlar, yansımalarından
uzaklaşıp sevdiklerine yaklaşmak için...
Onlara bunu öğreten masalın kahramanları
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Aynasız Güzelin Masalı
Öykü
Doğu Yücel
Tasarım
Hande Akgün
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Proje Danışmanı
Yrd. Doç. Canan Suner
Aynasız Güzelin Masalı,
Doğu Yücel’in “Güneş Hırsızları”
isimli öykü kitabından seçilmiştir.
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