Yalanc›n›n Hakk›ndan Gelmek!

c›d›r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan›d›m,
ülkemde gördü¤üm kadar çok yalanc›y› hiçbir yerde görmedim. Do¤u’ya az gittim, ama Bat›’da gitmedi¤im yer kalmad› desem yeridir.
Niye bu böyle diye düflünüyor insan.
Acaba haks›z bir genelleme mi yap›yorum? Belki, ama pek
sanm›yorum do¤rusu.
Yalanc›l›k çocukluktan bafll›yor. Önce anababaya, yak›n
akrabalara yalan söyleniyor, sonra ö¤retmene ve okul müdürüne, arkas›ndan polise, subaya, vergi memuruna, patrona, müfettifle... Korkudan elbet... Cezan›n bol oldu¤u bir toplumda
yalan›n da bol olmas›ndan daha do¤al ne olabilir ki?
Yalanla kalk›l›yor, yalanla yat›l›yor. Zamanla yalana al›fl›l›yor. Öylesine ki, gereksiz durumlarda bile yalan söyleniyor.
Ben, yalanlar› ikiye ay›r›r›m:
1) Baflkalar›n› korumak için söylenen yalanlar,
2) Kendini korumak için söylenen yalanlar.
Birinci tür yalan› anl›yorum. Ama, bir insan›n kendini kurtarmak için yalan söylemesini birtürlü ba¤›fllayam›yorum.
Ölüm tehlikesi olur da, yalan söylenir, ama örne¤in, randevusuna geç kalan birinin “trafik” diye mazeret uydurmas›n› anla-
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yam›yorum. “Kusura bakmay›n uyanamad›m” dese ne olur?
Gerçekten ne olur?
Ne kar›kocalar gördüm; bir olup, tek bir a¤›zdan üçüncü
flah›slara yalan söylüyorlar, birbirlerinden utanmadan... Sonra
da gece koyun koyuna yat›yorlar. Ve kimbilir, birbirlerine birbirlerini sevdiklerini bile söylüyorlard›r...
Benim anlamad›¤›m bir yaflam türü.
“Yalandan kim ölmüfl ki...” bir Türk deyimidir (belki de
atasözü!) Peki ya do¤rudan kim ölmüfl?..
Bence gerçek bir sanatç› ya da bilimadam› yalan söylemez.
Baflkalar›na yalan söyleyen kendine de söyler. Oysa bilim ve sanatta, daha dogrusu yarat›c›l›kta, içtenlik çok önemlidir.
Neyse...
Do¤rucu-Yalanc› sorular› zekâ oyunlar›n›n vazgeçilmezidir.
Bunlar›n içinde en sevdi¤imi sunmak istiyorum.
Ölüyorsunuz. Öbür dünyaya giriyorsunuz. Araf’tas›n›z.
Yani ne cennette, ne de cehennemde, ikisinin ortas›nda bir yerde. ‹ki kap› var. Biri cennetin kap›s›, di¤eri cehennemin... Hangisinin cennetin, hangisinin cehennemin kap›s› oldu¤unu bilmiyorsunuz. Kap›lar›n önünde birer bekçi var. Bekçilerden biri
yalanc›, di¤eri do¤rucu. Hangi bekçinin yalanc›, hangi bekçinin
do¤rucu oldu¤unu da bilmiyorsunuz.
Bekçilerden birine, “evet-hay›r”la yan›tlanan öyle bir soru
soracaks›n›z ki, hangi kap›n›n cennet kap›s› oldu¤unu anlayacaks›n›z.
Bu sorunun birçok yan›t› var. Benim en sevdi¤im yan›t fludur: Bekçilerden herhangi birine,
! Yalanc› cehennem kap›s›n›n önünde mi bekçilik yap›yor?
diye sorar›m.
E¤er yan›t “evet” ise sordu¤um bekçinin kap›s›ndan girerim, çünkü o kap› mutlaka cennet kap›s›d›r. Yan›t “hay›r” ise,
öbür kap›ya yönelirim.
Bunu gösterelim.
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Olas›l›klar› gözönüne getirelim:
A1. Yalanc› cennet kap›s›ndad›r.
A2. Yalanc› cehennem kap›s›ndad›r.
B1 Yalanc›ya sormufl olabilirim.
B2. Do¤rucuya sormufl olabilirim.
Bu dört fl›kk›n bir tablosunu yapal›m:
Yalanc›ya sordum

Do¤rucuya sordum

Yalanc› cennette
Yalanc› cehennemde

Dört fl›kk› teker teker irdeleyip alaca¤›m›z yan›ta bakal›m.
Birinci fi›k: Yalanc› cennette ve yalanc›ya sordum.
Do¤ru yan›t “hay›r” olmal›, ama yalanc›ya sordu¤umuzdan, “evet” yan›t›n› alaca¤›z. Bu durumda o bekçinin kap›s›ndan girersek cenneti buluruz.
‹kinci fi›k: Yalanc› cehennemde ve yalanc›ya sordum.
Do¤ru yan›t “evet” olmal›, ama yalanc›ya sordu¤umuzdan,
“hay›r” yan›t›n› alaca¤›z. Bu durumda öbür bekçinin kap›s›ndan girersek cenneti buluruz.
Üçüncü fi›k: Yalanc› cennette ve do¤rucuya sordum.
Do¤ru yan›t “hay›r” olmal› ve, do¤rucuya sordu¤umuzdan,
“hay›r” yan›t›n› alaca¤›z. Bu durumda öbür bekçinin kap›s›ndan girersek cenneti buluruz.
Dördüncü fi›k: Yalanc› cehennemde ve do¤rucuya sordum.
Do¤ru yan›t “evet” olmal› ve do¤rucuya sordu¤umuzdan,
“evet” yan›t›n› alaca¤›z. Bu durumda o bekçinin kap›s›ndan girersek cenneti buluruz.
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Yalanc› cennette
Yalanc› cehennemde

Yalanc›ya sordum
Evet (o kap›)
Hay›r (öbür kap›)

Do¤rucuya sordum
Hay›r (öbür kap›)
Evet (o kap›)

Dr. Ayd›n K›l›çturgay ayr›ca flu ilginç varyasyonu ele alm›fl:
Diyelim bekçiler kap›lar›n önünde de¤il. Hatta diyelim bekçiler
bekçi de¤il. Cennetle cehennemin nerede oldu¤unu bilen, biri
yalanc›, biri do¤rucu iki kifli. O zaman, kap›lardan birini kiflilerden birini göstererek, “E¤er yalanc›ya bu kap› cennete mi
aç›l›yor diye sorarsam, ‘evet’ der miydi?” sorusunu sorar›z. Yan›t “evet” ise öbür kap›ya, “hay›r” ise o kap›ya gideriz.
Ekim Hazar flu soruyu sormufl: “Bir kay›kla denizin ortas›nda birbirine komflu iki adaya rastlad›n›z. Adalardan birinde
yalanc›lar, birindeyse do¤rucular yafl›yor (Malum!) Ayr›ca bu
iki ada sakinleri komflu adada rahatça, bar›fl içinde dolaflabiliyorlar. Siz adalardan birine indiniz. Karfl›n›za ç›kan ilk insana
yan›t› evet ya da hay›r olabilen tek bir soru soracaks›n›z ve
hangi adada oldu¤unuzu ö¤reneceksiniz. Ne sorars›n›z ve yan›ta göre hangi adada oldu¤unuzu nas›l ö¤renirsiniz?”
Orhun Kara’n›n bu soruya yan›t›n› okuyal›m:
“‹ki komflu adadan herhangi birinde herhangi birine ‘Sen
bu adada m› oturuyorsun?’ diye sorar›m. E¤er ‘evet’ derse o
ada do¤rucular adas›d›r. E¤er ‘hay›r’ derse o ada yalanc›lar
adas›d›r.”
Orhun Kara baflka aç›klama getirmemifl. Bakal›m yan›t›
do¤ru mu?
Do¤rucular›n ya da yalanc›lar›n adas›nda olabiliriz. Ayr›ca
do¤rucuya ya da yalanc›ya sorabiliriz. Demek ki dört fl›kk›m›z var:
Do¤rucular›n adas›nday›z

Yalanc›lar›n adas›nday›z

Do¤rucuya sorduk
Yalanc›ya sorduk

Bu dört fl›kta verilecek yan›tlar› yazal›m:
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Do¤rucuya sorduk
Yalanc›ya sorduk

Do¤rucular›n adas›nday›z
Evet
Evet

Yalanc›lar›n adas›nday›z
Hay›r
Hay›r

Görüldü¤ü gibi, yan›t “evet” oldu¤unda mutlaka do¤rucular adas›nday›z, yan›t “hay›r” oldu¤unda mutlaka yalanc›lar
adas›nday›z.
Demek ki Orhun Kara’n›n yan›t› do¤ru. Ve son derece yal›n ve güzel bir yan›t. Kutlar›m.
Ümit Kaplan, Fidan Seza Yalç›n, Seda Y›ld›r›m, Özgür Çobano¤lu, Yaflar Aydo¤du, Akif fieno¤lu, Umut Serter, Volkan
Yücel de ayn› yan›t› vermifller.
Hüseyin Akbulut, “Karfl› adada m› yafl›yorsun?” sorusunu
sormufl. Ayn› kap›ya ç›kar ama yukardaki soru kadar yal›n de¤il.
Volkan Derinbay da, “Bu adada misafir misin?” diye sorar›m, demifl… Bu da do¤ru soru/yan›t.
Bir okurun yan›t› flöyle: “Herhangi bir adaya gidilir. Karfl›daki adadakilere sorsam bu adan›n A adas› oldu¤unu bana
söyler mi? Verdi¤i cevab›n karfl›s›ndaki ada A adas›d›r.”
Bu yan›t üzerine düflünelim biraz. Önce (anlad›¤›m kadar›yla) yan›t› biraz daha aç›k yazmaya çal›flay›m: “Herhangi bir
adaya gidilir ve rastlanan herhangi birine sorulur: “Karfl›daki
adada oturan birine bu adan›n do¤rucular adas› olup olmad›¤›n› sorsam, bana ‘evet’ der mi?..”
Diyelim ki do¤rucular adas›nday›m. Karfl›s› yalanc›lar adas› oldu¤undan, karfl› adada oturan kifli soruma “hay›r” yan›t›n› verecektir. Demek ki do¤rucuya sorarsam “hay›r” yan›t›n›,
yalanc›ya sorarsam “evet” yan›t›n› alaca¤›m.
Do¤rucuya sorduk
Yalanc›ya sorduk

Do¤rucular›n adas›nday›z
Hay›r
Evet

Yalanc›lar›n adas›nday›z

Dolay›s›yla bu yöntemle adan›n hangi ada oldu¤unu bulamam. Ayr›ca, bu yöntem, adalarda yaflayanlar›n hangi adada
yalanc›lar›n, hangi adada do¤rucular›n yaflad›¤›n› bildi¤imizi
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varsay›yor, ki böyle bir varsay›m yapmad›k. Belki o adalar›n
ahalisi bu konu üzerine hiç düflünmemifl, belki do¤rucular herkesi do¤rucu san›yor…
Bu yan›t› irdelemeye devam edelim. Diyelim yalanc›lar›n
adas›nday›m. Karfl›s› do¤rucular›n adas› oldu¤undan, karfl›
adada oturan kifli soruma gene “hay›r” yan›t› verecektir. Demek ki do¤rucuya sormuflsam “hay›r”, yalanc›ya sormuflsam
“evet” yan›t›n› alaca¤›m. Tablomuzu tamamlayal›m:
Do¤rucuya sorduk
Yalanc›ya sorduk

Do¤rucular›n adas›nday›z
Hay›r
Evet

Yalanc›lar›n adas›nday›z
Hay›r
Evet

Dolay›s›yla bu yöntemle, hangi adada oldu¤umuzu de¤il,
kime sordu¤umuzu ö¤renebiliriz: Yan›t “hay›r”sa do¤rucuya,
“evet”se yalanc›ya sormufluzdur.
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