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Özet
Bu yazýda, Sait Faikin hikayelerinde tasvir ettiði çeþitli epilepsi vakalarý incelenmiþ ve Sait Faikin epilepsiye ilgisini açýklamak için bir hipotez
öne sürülmüþtür.

Summary
This paper examines the various cases of epilepsy described in the novels of Sait Faik and a hypothesis is proposed to explain Sait Faiks attention
for epilepsy.

Giriþ
Sait Faik Abasýyanýk (1906-1954), yirminci yüzyýlýn en
önemli Türk hikayecilerinden biridir. Epilepsi, Sait Faikin
eserinde birçok defa beliren bir tema olarak dikkatimi çekti.
Bu yazýda, Sait Faikin hikayelerinde tasvir ettiði epileptik
nöbetleri ve benzer olaylarý inceledim. Sonunda, Sait Faikin
epilepsiye ilgisini açýklamak için bir hipotez öne sürdüm.

Gereç ve Yöntem
Sait Faikin Bilgi Yayýnevi tarafýndan basýlan Bütün Eserlerini
okuyarak, sara, nöbet, kriz ve bayýlma gibi
sözcüklerle nitelediði hastalýk vakalarýný taradým ve
epilepsiyle ilgili bulduðum vakalarýn bir dökümünü çýkardým.
Bu vakalarý, Sait Faikin tasvirinde öne çýkan klinik özellikleri
tahlil edilerek, epileptik nöbet, epileptik olmayan nöbet veya
diðer paroksizmal olaylar biçiminde sýnýfladým.

Bulgular
Sait Faik, dört ayrý yerde «sara» veya «sara nöbeti»
nitelemelerini kullanmýþtýr.
Vaka.1 Medarý Maiþet Motoru romanýnda, Fahrinin karýsý
Melekin geçirdiði «sara nöbeti», ayrýntýlý olarak tasvir
edilmiþtir:

«Fahri, bir yaðmurlu havada öldü. Melek, vapurda milyonla
hissin, azabýn, sevginin, yumuþaklýðýn, hafifliðin, aðýrlýðýn
kopuk kopuk binlerce hadisenin, Fahriden, kendisinden,
babasýndan duyulma en uzak laflarýn kafasýna girip çýktýklarýný
duymuþtu. Bir aralýk baþý dönmüþ, ona bir âlemin içine
yuvarlanýyormuþ gibi gelmiþti. Bu âlemin kendine mahsus
aydýnlýðýndan o kadar çabuk uyanmýþtý ki, kalbinin demir bir
elle sýkýldýðýný duydu. Ayaklarý yalnýz bir et, kemik külçesiydi.
Sinirleri bütün kuvvetleriyle gerilmiþ, sonra býrakýlmýþlar,
fakat bir türlü eski hallerini alamamýþlardý. Elini baþýna
götürmek istedi. Vapurun içinde, boylu boyunca koþmak
arzusu duydu. Düþtü. Eve, onu aðzý köpük içinde, burnu kanlý,
bir gözü mosmor götürdüler. Ýþte bu sara nöbetinin sabahýnda,
bir ölü uyanýþýyla halsiz, bir üç aylýk ateþli hastalýktan kalkmýþ
gibi dükkana vardýðý zaman öðle olmuþtu. Ýçinde, ölen adamla
dostluðunun kýrýldýðýný duyuyordu. Sanki bütün dostluk o sara
nöbetinin içindeymiþ, o nöbetle beraber geçmiþti.»
Sait Faikin de «sara nöbeti» olarak nitelediði bu olayda,
Melekin yere düþmesiyle birlikte, «aðzý köpük içinde, burnu
kanlý, bir gözü mosmor» olmasý, bir tonik-klonik nöbetin
olaðan görünümünün bir anlatýmýdýr. Ardýndan bütün gün
süren «halsizlik» de, tonik-klonik nöbet için tipiktir. «Sinirleri
bütün kuvvetleriyle gerilmiþ, sonra býrakýlmýþlar» ifadesi ise,
ilk bakýþta konvülsiyonun anlatýmýna benzetilebilirse de,
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düþmeden önce ve bilinç açýkken olduðu için, bu yoruma

Demek aldatma çabasý baþarýlý olmuþ ki, «saralý» diye

uymamaktadýr.

damgalanmaya kadar varýr:
«Çocuklar beni görünce saldýrýrlardý: Sýska, deli, saralý

Tonik-klonik nöbetten önce, baþýnýn dönmesinden düþmesine
kadar olan belirtiler, aura sayýlabilir; sanki «ona bir âlemin

sýska

içine yuvarlanýyormuþ gibi gelmesi», derealizasyon biçimindeki
bir dreamy-state yaþantýsýnýn anlatýmýdýr. Buna karþýlýk,

Vaka.4 Köprü þiirinde, «sara» tutan kiþilerden bahsedilmiþtir:

baþýnýn dönmesinden önceki belirtileri ise, prodrom saymak
belki uygun olabilir.
Vaka.2 Su Basmasý hikayesinde, bir sel felaketinden sonra
«sara tutan» bir kýzdan bahsedilmiþtir:
«Hacýnýn ne damý, ne buzaðýsý, ne malaðý, ne çiti, ne de evi
kaldý. Bir oðlu suya karýþtý gitti. Babasý, korkudan, su
çekildikten sonra üç ay yaþadý. Öteki kýzýný sara tuttu. Karýsý
ne ettiðini hala bilmez.»
Bu «sara» nöbetinin hiçbir ayrýntýsý tasvir edilmemiþtir;
dolayýsýyla, nöbet tipini sýnýflamak mümkün deðildir. Bununla
birlikte, karþýlaþtýrýldýðý felaketlere bakarak, «sara»
damgasýnýn vurgulanmasý, özellikle dikkat çekicidir.
Vaka. 3 Gümüþ Saat hikayesinde, kendince bir «sinir
hastalýðýný» taklit eden bir çocuk tasvir edilmiþtir:
«Hastalýk bende babam öldüðü gün baþladý. On bir
yaþýndaydým. (

)

Onun ölümüyle beraber baþlayan sinir hastalýðým;
bayýlmalarým, titremelerim doktorlarý bile aldatmýþtý. Sahiden
hasta olduðumu sanýyorlar, tebdili hava tavsiye diyorlardý.
Ama ben, kendim çok iyi biliyordum ki hasta deðildim. Nasýl
becerirdim? Bilmem. Tiril tiril titrer, hayaletler görür gibi
haykýrýr, düþer bayýlýrdým. Baygýnlýðým sýrasýnda bütün sözleri
iþitir, doktorun nabzýmý tuttuðunu bilir, ama dudaklarýmý
kenetler, ýsýrýr, köpükler saçardým. Hepsini biliyorum.»

 diye.»

«Bazen birdenbire sarasý tutup düþerek
Nereden gelir, nereye giderler
Küçük parmaklarýný birbirine vererek?
Bunlardýr Köprünün sairfilmenamlarý.»
Bu «sara» nöbeti ayrýntýlý olarak tasvir edilmediði için, nöbet
tipini sýnýflamak mümkün deðildir; belki düþme, tonik-klonik
nöbet lehine yorumlanabilir. Burada dikkati çeken bir nokta,
«sara» ve «sairfilmenam» (uyurgezer) nitelemelerinin yan
yana gelmiþ olmasýdýr. Sait Faikin gözünde, «sarasý tutanlar»
ile «sairfilmenamlar» arasýnda bir fark yokmuþ gibi
görünmektedir.
Sait Faik, dört ayrý yerde daha, «sairfilmenam» nitelemesini
kullanmýþtýr.
Vaka. 5 Ormanda Uyku hikayesinde, kýsa bir tasvir
bulunmaktadýr:
«Öyle olmasa insan, hâlâ kendini rüyada sanacak ve bir
sairfilmenam korkusuyla en küçük bir çýtýrtýdan,
uyanýverecek...»
Bu tasvir, «rüya» görme ve «en küçük bir çýtýrtýdan,
uyanýverme» gibi özellikleriyle, olaðan uyurgezerlik
vakalarýna pek uymamaktadýr. Asýl önemli ipucu ise, baþka
bir yerdedir:
«Tam iki senedir insanlardan kaçýyordum. Ne sevincim, ne
kederim belliydi. Yalancýktan seviyordum. Dilim paslý, uykum
berbattý. Ama þimdi, karides avlayan balýkçýlarýn ýþýklarýyla

Bu tasvir, tonik-klonik nöbeti taklit eden, psikojenik kaynaklý
bir epileptik olmayan nöbete uymaktadýr. Nitekim çocuk,
nöbet geçirmekteki niyetini açýklar:
«Bunu niçin yapardým, bilir misiniz? Babamýn ölüsünü
kýskanýrdým da ondan. Herkes onun ölümüyle alâkadardý.
Komþulardan tutun da kahvedeki arkadaþlarýna kadar! Ne
haklarý vardý? Onu yalnýz ben seviyordum. O halde ben düþünüp
üzülmeliydim. Onlara ne oluyordu? Ýþte, etrafýmý saranlarýn
babamýn ölümünü benimle alâkadar olup unutmalarý için bu

geçen hastalýðýma inanmýyorum. Ne bromüre, ne de fosfatlara

sinir buhraný oyunlarýna baþlamýþtým.»

sonucunda ölen bir uyurgezer tasvir edilmiþtir:

muhtacým.»
«Tam iki senedir insanlardan kaçmaya» yol açan bu «hastalýk»,
olaðan bir uyurgezerlik olmasa gerektir. Nitekim «bromür»,
hikayenin yayýmlandýðý 1939 yýlýnda, epilepsi tedavisinde
kullanýlan en önemli ilaçtý.
Vaka.6 Rýza Milyon-er hikayesinde, beklenmedik bir kaza
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«Tüccar Rýza Milyon-erin Sâir-fi-l-menâm hastalýðýna müptela
olduðu, geceleyin gelen bir kriz neticesinde pencereden sokaða
düþtüðü anlaþýlmýþ.»
Babasý, Rýzanýn on altý yýl önce baþlayan «hastalýðýný» þöyle
anlatýr:
«Ulan, sen askerde iken gider, baþkasýnýn yataðýna oturur
konuþurmuþsun gece yarýsý.»

Sonra nihayet aradýðýný buldun. Benim çantamdý. Açtýn.
Yüzüme attýðýn için sana kýzýp da elinden aldýðým bilyaný
aldýn. Pýt diye çantayý kapadýn. Dýþarý çýktýn. Seni takip ettim.
Hýrkaný çýkarýp yerine astýn. Güzel güzel yattýn. Ben böylesini
hiç görmedim.»
Bu anlatým, özellikle amaçlý davranýþýn becerikliliði
bakýmýndan, olaðan bir uyurgezerlik için fazla renkli
görünmektedir. Öte yandan, uyanýk haldeyken tasvir edilen

Babasýnýn Rýzayý götürdüðü doktor da, ona þu sorularý sorar:
«- Kendini odanýn ortasýnda bulduðun zaman þaþýrýr mýsýn?»
«- Kendini sofada bulduðunun sabahý nasýl uyanýrsýn?»

bir baþka «nöbet» de, uyurgezerlik teþhisine gölge
düþürmektedir:
«Garip garip fikirler kafama girip çýkmaya baþladý Uyuyor

Ne Rýza ne de babasý, bu hastalýðý ciddiye alýr:
«Demek ki, hasta masta deðildi.»

gibi idim

«Bir þeyin yokmuþ ulan!»

Birisi bana çarptý. Özür diledi. Kendime geldim. Baktým ki

«Ne bok yemektir bu! Hiç haberin olmaz mýydý? Uykuda
gezme hastalýðý da olur muymuþ? Böyle hastalýk mý olurmuþ?»

Royal kahvesinin önündeyim. Halbuki Londra Pavyonun
önünde gazetemi açýp okumaya baþlayalýdan beri bir adým
atmadýðýmý sanýyordum. Demek ki koskoca bir caddeyi
yürümüþ Royal kahvesinin önüne sanki uykuda gezenler gibi
varmýþým. Uykuda gezen! Sairfilmenam!»

Zaten hastalýk da, bir süre sonra geçer:
«Ama iþte on beþ senedir, bir gece bile kendini odanýn ortasýnda
bulmamýþtý.»

Hasta idim

Sayýklýyordum.

Hem uykuda hem uyanýkken geçirilen böyle bir «nöbet»,
Her ne kadar Sait Faik buna «sâir-fi-l-menâm hastalýðý»
(uyurgezerlik) dese de, Rýzanýn yataðýna dönmeden
uyanmasý ve bir «kriz» sýrasýnda ölmesi, uyurgezerlik için
pek olaðan sayýlamaz. Kaldý ki, babasýnýn on altý yýl önce
götürdüðü doktor, Rýzanýn filminde «toplu iðne büyüklüðünde
bir siyahlýk», bir «kara leke» görür. Böyle bir yapýsal beyin
lezyonu da, uyurgezerlikten çok epilepsi lehine yorumlanabilir.
Vaka. 7 Uykuda Cinayet adlý çevirisinde de, yine bir
uyurgezer tasvir edilmiþtir:
«Çünkü çocukluðumdan beri birçok defa týpký böyle Carolun
evine gittiðim gibi rüyamda kalkýp gezdiðim olmuþtur.»
Bu uyurgezer, sevgilisinin öldürüldüðü haberini alýnca, bu
olayý rüyasýnda gördüðü için, onu bir «nöbet» sýrasýnda
kendisinin öldürmüþ olabileceði korkusuna kapýlýr:
«Rüya görmedim. Bir sairfilmenam nöbeti içinden kalkýp
Carola gitmiþim ve öldürmüþüm demek »
Uyurgezerlik olaylarýndan biri, ayrýntýlý olarak tasvir
edilmiþtir:
«Geçenlerde bir defa benim odama geldin. Uyandým. Yataktan
sýçradým. Ne istiyorsun? diye sordum. Cevap vermedin.
Bir þey arýyor gibiydin. Hiçbir þeye çarpmadan dolaþtýn.
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uyurgezerlikten çok epilepsiyi telkin edebilir. Yine «kriz»
nitelemesi de, epilepsi lehine yorumlanabilir:
«Çocukluðumdaki saffet, büyük bir krizle nihayet bulduðu
zaman artýk masumluk da bitip tükenmiþtir. Çocukluk hali,
çocukluk tabiatýnýn güzelliði ancak o hal tamamen bittikten
sonra keþfedilir.»
Vaka.8 Sairfilmenam baþlýklý bir hikaye daha vardýr:
«Eve böylece döndüðüm akþamlarýn birinde nefes almadan
yataða girip horlamaya baþlamýþtým. Gariptir, ben kendi
horlamamý mükemmelen iþitir ve horlamam kesildi mi ben
de uyanýrým. Sanki o illet benim zavallý annemmiþ gibi,
otuzundan sonra bile böyle ninniyle uyutur. Birdenbire kapý
çalýndý, horultum durmuþtu. Fakat tabiatýmýn aksine
uyanamadým. Uykumun arasýnda çalýnan bu kapýnýn
açýlmayacaðý gayet tabiidir. Rüya görseydim belki sola
dönerken bir kapý açýldýðýna ve bir garip gölge ile karþýlaþtýðýma
zahip olabilirdim. ( )
Bu yarý uyanýk uykumda, zil çalmakta devam etti ve nihayet
dayanamadým, ben ettim sen etme, dedim. Gittim kapýyý
açtým.»
Bu anlatýmda, anlatýcýnýn sanki uyanýkmýþ gibi davranmasý
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ve olup biteni hatýrlamasý, olaðan uyurgezerlik nöbetine
uymamaktadýr. Uyurken horlamasý ve horlama kesilince
uyanmasý ise, uyurgezerlik veya epilepsiden çok, uykuda

bakýyordu. Fakat kadýncaðýz ne lakýrdý söylüyor, ne ayaða
kalkabiliyordu. Bu biçim bir bayýlma hadisesi ilk defa gördüm.»

solunum durmasý sendromu lehine yorumlanabilir.

Sait Faikin bu olayý açlýktan bayýlma gibi anlatmýþ olmasý,
ilk bakýþta bunun bir senkop olduðunu düþündürmektedir.

Sait Faik, «sara nöbeti» ve «sairfilmenam nöbeti» dýþýndaki
baþka olaylarý da «nöbet» nitelemesiyle tasvir etmiþtir.

Ancak, bayýlan kadýnýn deðiþik bakýþý, konuþamamasý ve

Vaka.9 Düðün Gecesi hikayesinde, «sýtma nöbeti» olarak
nitelenen bir olay tasvir edilmiþtir:
«Ahmet, sessizce yürüyerek kadýnýn karþýsýndaki sedire oturdu.

teþhisiyle baðdaþtýrmak zordur; tersine, bilinç kaybýnýn eþlik
ettiði otomatizma (kompleks parsiyel nöbet) olarak

Sinirli elleriyle kafasýný sýktý, sýktý Düþünemiyordu. Yalnýz
kulaklarý haddinden fazla yaðmuru ve köyün seslerini büyüterek

ayaða kalkamamasý, bu arada «dudaklarýný yalýyor, âdeta bir
köpek gibi sesler çýkarýyor» olmasý gibi özellikleri senkop

yorumlamak, daha uygun olabilir. Nitekim, «bu biçim bir
bayýlma» ifadesi, iyi tanýnan senkoptan çok, daha az tanýnan
kompleks parsiyel nöbet lehine deðerlendirilebilir.

duyuyor, baþka bütün hisleri gevþemiþ çýkrýklar gibi baþ
döndürücü bir hýzla yerinde dönüyorlar ve bu yeri Ahmet bir
türlü bulup çýkaramýyordu. Bozukluk kafasýnda deðildi.
Köpekler sussa, yaðmur bir lahza dinse, birçok þey
düþünebilecekti. Odayý mavi ýþýklarla aydýnlatan fosforlu
þimþekler çakýyordu. Bunlardan birinin aydýnlýðýnda Ahmet,
o zamana kadar acayip odada yapayalnýz hapsedildiðini
zannederken, karþýsýnda büyük gözleri korkulu bir kadýn
gördü. Bu mavi þimþek ýþýðý, sanki ondan geliyormuþ, o beyazlý
mahlukun þalvarý içinden çýkýyormuþ sandý. Kestane dikenleri
batmýþ avuçlarý mý acýyordu? Yoksa, bu akþam çok yemiþti
de, bu aðrý ve aðýrlýk midesinden miydi? Gözleri bulandý,
kafasý uyuþtu, terleri soðudu. Ve bir sýtma nöbeti içinde
titreyerek olduðu yere çöreklendi.
Sabaha karþý uyandýðý zaman, kadýný, sedirin öbür köþesinde
âdeta þalvarýnýn içinde uyumuþ buldu.»
Sait Faik, hikayelerinde «sýtma» ve «sýtma nöbeti»
nitelemelerini sýkça kullanmýþtýr. Bununla birlikte, bu nöbetin
yüksek ateþ olmadan ve ruhsal zorlanma altýndayken ortaya
çýkmasý gibi, «gözleri bulandý, kafasý uyuþtu, terleri soðudu»
ifadeleri de, bir «sýtma nöbeti» olmaktan çok, psikojenik
kaynaklý bir epileptik olmayan nöbeti telkin etmektedir.
Sait Faik, «bayýlma» diye nitelediði olaylar da tasvir etmiþtir.
Vaka.10 Ýki Kiþi Arasýnda hikayesinde, anlatýcýnýn «ilk defa
gördüðü» bir «bayýlma hadisesi» tasvir edilmiþtir:
«Evvelsi akþam vapurda giderken bir büyük þehirden bir
büyük þehre gelen aç bir kadýnýn bayýldýðýný gördüm. Yanaklarý
çökmüþ, yüzü tatlý bir çocuk yüzü halini almýþtý. Dudaklarýný
yalýyor, âdeta bir köpek gibi sesler çýkarýyor ve maviþ maviþ

Sait Faikin tasvir ettiði diðer bayýlma vakalarý ise, daha çok
basit senkop olaylarýna benzemektedir.
Vaka.11 Bursadan Cesur Bir Ýhtiyar Geldi yazýsýnda:
Bu davanýn ikinci sahnesi Miþelin baygýnlýk geçirmesiyle
nihayet buldu.»
«-

Ya, müddeiumumi bey oðlum, beni görünce bayýlýverdi.»

Vaka.12 D Grubu Sergisi yazýsýnda:
«Bereket versin sonbahara! Yoksa d grubunun 15inci
resim ve heykel sergisinde, muhakkak bir-iki bayýlan olurdu.
Bir kalabalýk, bir kalabalýktý!..»
Vaka.13 Bir Muharririn Mektubu yazýsýnda:
«Bildiðim bir þey varsa, Ýzmirde bir çocuk öldürüldü ve halk,
koca bir halk kütlesi, Fethi Beyin boynuna sarýldý, aðladý,
bayýldý ve birçok þikayetler etti, kimden, neden, niçin?»
Epileptik nöbet vakalarýnýn tersine, epileptik olmayan bu
bayýlma vakalarýnýn ayrýntýlý tasvir edilmemiþ olmasý, Sait
Faikin bunlarý daha az önemsediði biçiminde yorumlanabilir.
Sait Faik, Saül baþlýklý bir oyun çevirmeye baþlamýþ, fakat
muhtemelen yarým býrakmýþtýr.14 Oyunda, Birinci Þeytan,
Kral Saül için þöyle der:
«Öyle ise, ona acýmak yok. Madem ki o bizi yerlerimizden
etti, biz de Kral Saülde yerleþiriz.»
«Sulu þeyler! Ciddi olmaya çalýþýn. Önce yerlerimize yerleþelim,
ondan sonra istediðiniz kadar gülün. Herkes kendi istidadýna
göre iþi hele bir paylaþsýn.»
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Kral Saülun öfke patlamalarýnýn epileptik nöbet olarak
yorumlandýðýný hatýrlamadan, buradaki «yerleþmek» ifadesini
anlamak mümkün deðildir.15 Nitekim, Dördüncü Þeytan, þöyle
der:
«Korku. Ben, tahtýna yerleþeceðim. Mum ýþýðýný nasýl soluðumla
üfleyip titretirsem onun ümitlerini de öyle titreteceðim.»
Bir baþkasý, ekler:
«Ýsmim Kibir. Ben de hareminizde yer tutacaðým. Bu elbisenin
altýnda çýrýlçýplak olacak. Soðuk rüzgârlar estiði zaman tiril
tiril titreyecek bu elbisenin altýnda sýcakta.»
Buradaki «titremek» de, konvülsiyondan baþka bir þey olmasa
gerektir.
Öte yandan, Sait Faikin yazýlarýnda, gerçek nöbet
tasvirlerinin dýþýnda, baþka ilginç deðinmeler de bulunmaktadýr.
Mesela Bir Hastalýk hikayesinde, bir benzetme dikkati
çekmektedir:16
«Dört sene diþini sýkabilir de halini belli etmezse, krizi dört
senede bir tutan hastalýða da hastalýk denmez. Ama kriz
geçtikten sonra rahatlamak þart. Benim size anlatacaðým bir
köylüdür. Krizi her gün tazelenen, tazelendirilen zavallý bir
köylü.»
Bu anlatým, en çok epilepsiye uyar gibi görünmektedir; oysa
Sait Faikin kastý, baþkadýr:
«Artýk bu hastalýðýn ismi anlaþýldý: Milletvekili hastalýðý.»
«Ruhi bir hastalýktýr. Bütün ruhi hastalýklarýn günümüzde
tedavisi choc tedavidir.»
Demek ki burada, bir metafor (istiare, eðretileme) söz
konusudur. Kaldý ki, bu iki «hastalýk» arasýnda bir fark daha
vardýr:
«Benzerlerine pek yakýnda rastlanacaðýna göre, demek daha
virüsüne antibiyotikler tesir etmiyor. O halde, bu korkunç
hastalýk insan nesillerinden binde birine çaresiz yapýþacak.
Korkunç sýfatýyla sýfatladýðýma bakmayýn! Bu hastalýk yalnýz
tutulmayanlar için öyledir. Tutulanlar için tadýna varýlamaz,
korkunç surette zevkli bir hastalýktýr. Evet, pek zevklidir.»
Sait Faik, önce «korkunç hastalýk» demiþ, fakat hemen
«korkunç surette zevkli bir hastalýk» biçiminde deðiþtirmiþtir.
Öyleyse bu «hastalýk», hiç de «korkunç» deðil, tersine «tadýna
varýlamaz» ve «pek zevklidir»; «korkunç hastalýk» ise, epilepsi
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olsa gerektir! Demek ki damgalanma, metafora bile damgasýný
vurmuþtur.
Teþekkür baþlýklý yazýsýnda, bir baþka metafor dikkati
çekmektedir:17
«Ölüm, bence bir alâkasýzlýkla baþlar ve biter. Bazý, gün
ortasýnda, dipdiri, rüzgâr arkamdan iter vaziyette öldüðüm
olmuþtur. Bütün alâkalarým kesilmiþ olur. Bu bir saat devam
etse tam manasýyla ölmüþümdür.»
Burada «ölüm» diye anlatýlan olay, «tam manasýyla ölmüþ»
olmadýðýna göre, gerçek ölüm deðildir. Öyleyse, neyin metaforu
olduðunu sormak gerekmektedir. Ayrýntýlar, daha iyi anlamaya
yardýmcý olabilir:
«Bereket devam etmez; çabuk geçer. Yanýndan geçenler seni
anlayamazlar. Hatta sen konuþursun. Gayet akýllý lakýrdýlar
bile söylersin. Hatta dünya ile bir alâkan varmýþ gibi dünyaya
ve dünya iþlerine ait hükümler verirsin. Ama yalandýr.»
Bu olayýn üç önemli özelliði tasvir edilmiþtir: birincisi, «devam
etmez, çabuk geçer», yani kýsa süren bir nöbettir; ikincisi,
«bütün alâkalarým kesilmiþ olur», yani bir bilinç kaybýdýr;
üçüncüsü de, o sýrada «konuþur», yani otomatizmadýr. Sanki
«ölüm» metaforuyla anlatýlan olay, bir kompleks parsiyel
nöbete uymaktadýr.
Benzer bir metafor, Ormanda Uyku hikayesinde de yer
almaktadýr:5
«Hasta olduðum günlerde hislerimin, fikirlerimin izah edilemez,
karanlýk bir þiir gibi gözüken tarafý vardý. Ýnsanlarý
sevmemekliðimin sebeplerini buluverirdim. Nefret, kin
içindeydim. Her güzellik beni normal zevklerin ötesine çeker,
dudaklarým baþka dudaða deðdiði zaman bir ölümün, bir
enerjisizliðin adýmlarýný duyardým. Ýnsanlar ölürken böyle mi
ölürlerdi? Son nefes denilen þey ne müthiþ bir þeydi öyle ise.
Hiçbir taarruz kabiliyeti kalmamýþ bir adamýn feveraný ile
baþkasýna sarýlýrdým »
«Hasta olduðum günlerde» ifadesini, nöbet geçirdiðim
günlerde biçiminde okumak pekala mümkündür. O zaman,
«ölüm» ve «son nefes» metaforu da, aydýnlanýverir. Týpký
«volkan» metaforu gibi:
«Yeniden yepyeni bir insan olmak için zaman zaman bir
volkan haliyle bir þeyler püskürüyordum.»
Aniden «püskürme» bir nöbet, «zaman zaman» da nöbetlerin
tekrarlamasý olsa gerektir.
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Sait Faik, Raký Þiþesinde Balýk Olmak Ýsteyen Þair
yazýsýnda, arkadaþý Orhan Veli Kanýka
«- Þiire ne zaman baþladýnýz?»

sorar:18

«- Ne var ne yok Sait? dedim. Hikâye yazýyor musun?
- Yok, dedi, yaþýyorum.
Hüzünlü, ýlýk, insan sevgisi dolu hikâyelerini Sait yazmaz,
yaþar.»

Orhan Velinin cevabý, ilginçtir:
«- Bu hastalýk bende on bir, on iki yaþlarýnda baþlar.»
Buradaki «hastalýk» nitelemesi de, þiirin yerini tutan bir
metafordur. Vaka 3teki «sinir hastalýðý» ile ayný yaþlarda

Bununla birlikte, Gülen Erdalýn Sait Faikle Son Röportaj
baþlýklý yazýsýndaki konuþma, bu yoruma uymamaktadýr:20
«- Hikâyeleriniz yaþanmýþ vakalar mýdýr, yoksa hayal mahsulü

baþlamasý, belki yalnýzca bir tesadüf olabilir; fakat öyle olsa
bile, ilginç bir tesadüftür.

müdür?
- Vakalar yaþanmýþ deðildir, onlarý ben hayalimde yaþatýrým.
Þahýslarýn bazýlarý hayatta tanýdýðým kimselerdir.»

Tartýþma
Sait Faik Abasýyanýkýn hikayelerinde ve diðer yazýlarýnda,
epileptik nöbetlerin ve benzer olaylarýn birçok defa beliren
bir tema olmasý, dikkat çekicidir. Sait Faikin üstün gözlem
ve anlatým yeteneðini gösteren nöbet tasvirleri, epilepsiye
özel bir ilgi duyduðunu düþündürmektedir. Nöbet tasvirlerinin
ötesinde, metaforlara kadar varan bu ilginin bir açýklamasý
olmalýdýr.

Adan Zye Sait Faik kitabýnda, askerlik baþlýðý altýnda
aktarýlan bilgi, daha dikkat çekicidir:21
«Sait Faik askerlik yapmamýþtýr. Asabiye Kliniðinden aldýðý
bir rapor, askerlikten muaf tutulmasýný saðlamýþtýr.»
Sait Faikin «askerlikten muaf tutulmasýný saðlamýþ» olan

Sait Faikin epilepsiye ilgisini açýklamak için, baþlýca iki
hipotez öne sürülebilir: ya baþka kiþilerin geçirdiði nöbetlere
tanýk olmuþtur; veya kendisi nöbet geçirmiþtir. Baþkalarýnýn
geçirdiði nöbetlere tesadüfen tanýk olma ihtimalinin nispeten
düþük olduðu göz önüne alýndýðýnda, bir yakýnýnýn veya
kendisinin nöbet geçirmesi ihtimali öne çýkmaktadýr.
Sait Faikin Teþekkür baþlýklý yazýsýndan bir alýntý, bu

rapordaki kesin teþhis, ne yazýk ki, kitapta yer almamaktadýr.
«Asabiye Kliniðinden aldýðý» bu rapordaki teþhis için bir
ihtimal de, epilepsidir. Bu raporun aslýnýn bulunmasý, Sait
Faikin epilepsiye ilgisinin açýklanmasý için belki de en önemli
delili saðlayabilecektir.
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