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B azen tersi de oluyor. Once
film, sonra romam. Stanley
Kubrick'in "2001:ASpace

Odyssey" fihnini Arthur C. Clarke
"romanlaştırmıştı". Yapıttaki bilgisayann
adı HALdir. H, A, Lharflerinden hemen
sonra gelen harfleri düşünün: I, B, M.
Dev bilgisayar şirketi: IBM.

"Roman im okuyorum, bulmaca mı
çözüyonını" demeyin. Fark etmeseniz de
bir şeyyitirmiyorsunuz, amaböyle küçük
oyunlar, minicik aynntılar bir yapıt ı içten
içe zenginleştiriyor. ' .

CemAkaş'm yeni kitab ı, "Olgunluk
Çağı Gçlemesi ", yukanda verdiğim
ömeğe benzemese bile, "kurgu
aynntilar"la yüklü bir roman. Yaratdan
dünya, tarihiyle, coğrafyas ıyla,
kurımılanyla, insan davramşlanyla en
ince (ve özgün) aynntısmakadar çizilmiş .

Özyaşam öyküsünden yola çıkdarak
yazdsa bile, her zaman bir kurgudur.
"Kurgu"nun başma "bilim" sözcüğü
getirilerek "bilimkurgu" ohnası, edeb yat

açısından beni çok ilgilendirmiyor.
Bilimkurgu türiinde gösterilen
romanlarm küçümsenmesine
ise Ad erdiremiyorum.
Genellikle konulan
gelecekte geçen yapıtlara
hemen "bilimkurgu"
deniyor. Geçmişle ilgili

romanlar yazıhyor,
gelecekle ilgili Wye
yazdmasm? Tarihsel

Cem Aka~ ın dünyas ı
geçee er mi?Romancı, tarihçi değildir
ki. Urihi hayal gücünün smırlan içinde
yorumlar . Ya da kendi tarihini kendi
yaratır.

Cem Akaş gibi. . .
"Olgunluk Çağı Uçlemesi"nin

"bilimkurgu" ohnadığı belirtihyor arka
kapakta. Afrika Organizasyonu, Güne ş
C71keler Federasyonu, Dünya Birliği gibi
siyasal kuruluşlann, Holey Sevner gibi
örgütlerin, Hökl, Ridaf, Faht, özellikle
Kaptan-Neeling gibi "diri" kişilerin
oluşturduğu, "olgunluk çağı"ndaki

ünya, sanki yüzy ıllar sonra
okunabilecek bir "geçmiş tarih"in .
öyküsü .

Kimi yazarlar sm ırlan kaskatı
çizilmiş, kapatılmış, pasaport bile
işlemeyen ülkelerinde akvaryumda bahk
seyrediyor, "dedim-dedi"li sayfalarla
ömür tüket yor. Kimi yazarlar ise yeni
"Moby Dick"ler pe şinde . Acemilikler,
çdgınlıklar, alaylar onlara v ız gel yor.
Güçlülerse eğer, yaşıyorlar. Kaptan
Ahab öıentisi içinde olanlan ise

elif haklan konusunda
ülkemizde adımlar yeni yeni

atilıyor. Gerçi müzik, sinema, özellikle
televizyon alanlarmda emeklemeler
sürüyor, ama kitaplarda bu dönem
geride kaldı diyebilirim.

Bu noktaya kolay gelinmedi.
Geçmişten eğlenceli örnekler
hatırlıyonım. ONKAjans, "Tintin"
dergisinin temsilcisiydi. (Hemen
belirteyim: "Tintin" Fransızcada büyük
harflerle yazdmca "i"nin noktaları
kaldınhyor, "TINTIN" oluyor.)
Ülkemizde bir yayınevi, Tintin'in
serüvenlerini izinsiz basm ış, olay yargıya
yansımıştı. Yargıçkaranm hemen verdi :

"Bunlardan biri Tintin, öteki Tıntın.
Beraat. .."

Yine bir yayıncı Steinbeck'in bir
kitabım izinsiz yayımlam ıştı . Para
ödemesi gerektiği söylenince yanıtı
şöyle oldu : "Ben para verdim . Kitabm
lngilizcesini Sander Mtabevi'nden
parayla satin aldım. Başka ne parası
verecekmişim!"

"Telif hakkı", ya da eski deyiinle
"hakkı delif", yakın geçmişte hiç
bilinmeyen bir kavramdı bizim için.

Bir de Istanbul Tiyatrosu'nun
yöneticisi Lütfullah Sururi'nin başmdan
geçen bir olayı aktaray ım.

Tiyatro İzmir turnesinde Fuar'da bir

çıktıklan yolculuk yok,ed yor.
CemAkaş , kitabın.ba şmdakikısa

özgeçmişinden anlaşdabileceği gibi,
ilgisini değişik alanlara yöneltnı iş bir
yazar. Bu ilgilerini yeteneğiyle birleştirip
hayal gücünün dizginlerini bırakmca
ortaya sıradışı bir yapıt çıkarmış .

Kitabı ya "Nedir bu saçmahk!" diye
beşinci sayfasmda elinizden fırlat ıp
atacaksm ız ya da kendinizi bir edebiyat
serüveninin akıntısmabırakıp sönmeyen
bir merakla okuyacaksmız.

Ben keyifle okudum.

"Hakki Telif nerede?"
bahçede temsil veriyonnuş. Oyunculann
ücretlerini bahçe sahibi ödüyonnuş.
Lütfullah Bey her ak şam bir liste yapıp
kadrodakilerin adlarımyazıyor,
kendilerine kadar lira verileceğini
belirterek bahçe sahibine iletiyormuş .
Listenin sonuna da "hakkı delif" olarak
2.5 ya da 5 lira koyuyonnuş.

Bir akşam bahçe sahibi Lütfullah
Beyi çağırmış yanına : "Once g6z
yumayımdedim," diye homurdanmış ,
'lama artıkdayanamayaca ğım. Beni
kandırıyorsunuz . Fazladan para
kopanyorsunuz. Herakşam Hakki Telif
için para tırtıkhyorsunuz . Kadroya
baktmı, Hakki Telifdiye bir adam yok! '


