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1.

İngiltere'de Yaşam Testi

SORU 1: GALLER’İN KORUYUCU AZİZİ KİMDİR VE 
BU AZİZİN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİR?

Cevabı biliyorum! Aziz David, martın biri. Eşim Tidir’le 
martın birinde tanıştım. Bu bizim tanışma yıl dönümümüz. 
O günü hatırlıyorum. Kanal tedavisi için geldi ve ben de aşık 
oldum. Ona değil: Kim olduğunu bilmiyordum ve ağzın-
da destek olduğundan pek konuştuğu da söylenemezdi. Ben 
onun dişlerine aşık oldum. Çizgili köpek dişleri vardı. Diş 
minesinin tam ortasında dikey bir renk bozukluğu. Dişleri üç 
renkli bir dondurmaya benziyordu. Üç renkli köpek dişleri. 
Onları görür görmez aşık olduğumu anlamıştım.

Haftalar sonra bir kafede yeniden karşılaştık. Kendisiyle 
oturup oturamayacağımı sordum, o da "Olur." dedi. Bir ay 
sonra evlendik. Ona benimle neden evlendiğini sorsanız be-
nimle tanışmadan önce acı çektiğini ve benim acısını dindirdi-
ğimi söyleyecektir. Hakikaten de dişini tedavi etmiştim. Diğer 
acıları ulaşamayacağım kadar derinde. Çok şey yaşadı. Ülke-
mizden de Tidir için ayrılmak zorunda kaldık ya.

Tanıştığımız günü evlilik yıl dönümümüzden daha çok 
kutlarız. Ne de olsa evlenmek ikimiz için de bir seçimdi ama 
kanal tedavisi… İşte onda Allah’ın parmağı var. O gün evi 
süsler, mutfak zeminini gül yapraklarıyla kaplarım. Bazen gül 
yerine lale kullanırım ama ona söylemem. Güzel nar bulabilir-
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sem Fesenjān* yaparım. Londra’daki ilk yılımızda komşumuz, 
"Aziz David gününü mü kutluyoruz?" diye sormuştu. Kendi-
si Gallerli. Sanırım şaka yapmaya çalışmıştı ama o zamandan 
beri en yakın arkadaşımız. O günü de şimdi hep birlikte kut-
luyoruz. Fesenjān ve Gal tavşanıyla. Bu soru bir işaret! Bugün 
harika geçecek!

Ne var ki pek de iyi başlamadı. Buraya geldiğimizde beni 
önce fizik muayenesine aldılar. Fizik muayenelerinden nefret 
ederim. Enjektörü tutan bensem iğneleri dert etmem ama iğne 
bana batacaksa içim bir tuhaf olur. Gerçi muayene çabucak 
bitti. Sonra da bizi buraya getirdiler. Vay canına! Göçmen bü-
rosu dendiğinde aklıma gri bir bina, kötü aydınlatma ve sarar-
mış duvarlar gelir. Bu testi de altında sakız yapıştırılmış eski 
okul sıralarından birinde yanıtlayacağımı sanmıştım. Burasıysa 
havalı bir otele benziyor. Lobi muhteşem. Kesinlikle muhte-
şem. Eskiyle yeninin, paslanmaz çelikle maunun buluştuğu bir 
yer. Tahran’daki kliniğimde kullandığım şu kâğıt terliklerden 
de var. Tidir onları sevmiyor ama ben seviyorum. Ayaklarımın 
altındaki zemini hissetmek hoşuma gidiyor. Hem geldiğimizde 
henüz erkendi o yüzden hepimiz bir çift terlik alabildik.

İçeri girdiğimizde Asyalı bir adam resepsiyoniste bağırıyor-
du. Kadına ırkçı diyor, kendisinden para çaldığını iddia edi-
yordu; dediğine göre para üstünü eksik vermişti. Kaba dav-
randığını söyleyip onu gönderdim. Haklı olabilirdi, yani para 
üstü konusunda. Test için ödenmesi gereken elli paundluk 
ücreti ödediğimde resepsiyonist bana bir onluk yerine yirmi-
lik verdi. Parayı geri almadan önce hatasını ona iki kez anlat-
mam gerekti. Neredeyse bahşiş olarak verdiğimi söyleyecektim 
ama söylemedim. Bu insanlarda espri anlayışı diye bir şey yok. 
Herhâlde göçmen ofisinde çalışmanın gereklerinden biri bu. 
"Merhaba! Benim adım Idir Jalil, bu da eşim Tidir." Bir te-
bessüm bile yok. Idir ve Tidir. Bunu dediğimizde genelde hiç 

* Ç.N.: Nar, beyaz et ve çeşitli baharatlarla yapılan bir İran yahnisi.
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yoktan bir kıkırdama duyardık. Ama burada o da yok. Vazgeç-
medim. Tek bir gülümsemeyle dünyayı değiştirebilirsiniz. "Bir 
gümrük memuru ile diş hekimi arasındaki farkı bilir misiniz? 
Fark yok. İkisi de boşlukları arar." Bunlarda espri anlayışı 
yok, benden size söylemesi. Bekleme odasında resepsiyonistin 
dekoltesi hakkında kaba bir espri yapan kızıl saçlı bir adam 
vardı. Onun esprisi komik değildi ama benim bir sürü güzel 
diş hekimi esprim var. Yılın diş hekimi ne kazanır? Ufak bir 
plak… Derken beni test odasına yönlendirdiler.

Ne oda ama! Üzerinde veri tabletleri olan ahşap masalar... 
Ve o sandalye… Ömrüm boyunca oturduğum bütün sandal-
yelerden daha rahat olan o sandalye. Karar verilmiştir. Testten 
sonra sandalyeyi nereden aldıklarını sorup ben de aynısın-
dan alacağım. Oda küçük –yalnızca dört masa var– ama her 
yer pencereyle dolu, bu yüzden epey ferah hissettiriyor. Bek-
leme odasındaki Tidir’i görebiliyorum. Oğlum Ramzi ve kı-
zım Salma’yı da. Gelerek ne iyi ettiler. Eşim, aralarından bir 
tek benim teste gireceğimi, kendilerinin de en azından bana 
eşlik edebileceğini söylemişti. Teste yalnızca erkekleri alıyorlar. 
Bu erkekler de on altı ila kırk beş yaş aralığında olmalı. Tidir, 
bunun adil olmadığını söylemişti; bense bir nimet olduğunu. 
Bunu yapma nedenlerini umursamıyorum. İş, olasılıkta biti-
yor. Teste giren her üç kişiden birinin başarısız olduğunu duy-
dum. Eğer bu doğruysa ve yalnızca benim geçmem yeterliyse 
ailemin vatandaşlık kazanma şansı yüzde altmış altı. Eğer iki-
miz de teste giriyor olsaydık şansımız yüzde kırk üçe düşecek-
ti. Tidir, saflık ettiğimi söyledi. Matematiğin neresi saflık anla-
mış değilim. "Dünya sen ona ne anlam biçersen odur." dedim. 
Gülümsedi.
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SORU 2: ÇOĞU İNSAN CADILAR BAYRAMI’NDA 
______ İÇİNİ OYUP MUM KOYARAK FENER HÂLİNE 

GETİRİR.

Bu soru Ramzi’nin hoşuna giderdi. Cadılar Bayramı’na 
bayılır. Muhtemelen İngiltere’de en sevdiği şey. Aylar önce-
sinden kostümünden bahsetmeye başlar. Temmuz gibi erken 
bir aydan söz ediyorum. Sonra fikrini en az on kez değiştirir, 
her seferinde kostümü son dakikada yetiştirmek zorunda kalı-
rız. Geçen yıl uzay korsanı olmuştu. Tahran’dan ayrıldığımız-
da Ramzi bir yaşındaydı, o yüzden o hatırlamıyor ama İran’da 
da Cadılar Bayramı kutlanıyordu. Evlerin yanından geçer ve 
bodrum katlarından gelen müzikleri duyar, pencereden bakan 
maskeli yüzleri görürdük. Hepsi gençti. Besic’den* korkma-
yacak kadar küstah, nasıl korkmaları gerektiğini bilemeyecek 
kadar genç. İnsanların sırf böyle partilere katıldıkları için ca-
dılıkla ve satanistlikle suçlandığı olmuştu. Gerçi hiç balkabağı 
görmedik. Ramzi bizden her yıl bir tane istiyor. Bir keresinde 
tamam deyip aldık, içiyle de balkabağı turtası yaptık ve hepi-
miz bundan nefret ettik. Çocuklar için kostüm yapıyoruz ama 
artık balkabağı almıyoruz. Bu güzel, devasa meyveyi ziyan et-
mek yanlış geliyor. Bu bir meyve, değil mi? Çekirdekleri var.
Çekirdekleri olan şeyler…

“Ne kadar zamanımız var?”
Ne? Test komşum benimle konuşuyor. Konuşmamıza izin 

verilmediğinden neredeyse eminim bayım. Vatandaşlık testine 
beyzbol şapkasıyla gelmiş. Gerçi bu tam içeri girdiğim sırada 
kapıdan çıkan ve beni kenara iten adam. Yani çok da şaşırma-
malıyım.

Ona cevap vermeyeceğim.
“Test için diyorum. Ne kadar zamanımız var?”

* Ç.N.: İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı gönüllü milis teşkilatı. 
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Lütfen konuşmayı kesin bayım. Yukarıda yazıyor işte: Testi 
tamamlamak için kırk beş dakikanız var. 

“Biliyor musun?”
Tamam! Söyleyeceğim.
“Kırk beş dakikamız var.”
İşte. Söyledim. Şimdi sus da…
“Bayım. Test sırasında konuşmak yasak.”
Bu ses hoparlörlerden geldi. Ama o… Hayır, moralimi boz-

mayacağım. Adam sadece gergin. Evet, öyle. Bacağı tir tir titri-
yor. Ben de ne kadar vaktimiz olduğundan emin olmasaydım 
bunu öğrenmek isterdim. Şimdi söyledim ve kendisini daha 
iyi hissediyor. Bu, görevli tarafından azarlanmaya değer. Hayat 
sen ona ne anlam biçersen odur. Bugün güzel bir gün.

SORU 3: TOPLU TAŞIMA KULLANMAK ÇEVRE İÇİN 
İYİDİR. DOĞRU MU YANLIŞ MI?

Bir şehir sorunu. Çevreyi dillerinden düşürmeyenler hep 
doğadan en uzakta yaşayanlardır. Doğru. Toplu taşıma elbette 
araba sürmekten daha iyidir. Bunu kastediyorlar. Bunu kaste-
diyor olmalılar. Soruyu doğru ifade edememişler. Nasıl oldu 
da bunu kimse fark etmedi? Yürümek çevre için toplu taşıma-
dan çok daha iyidir, bisiklete binmek de öyle. Belki bu yeni 
bir sorudur. Derin nefes al. Bu kadar kafa yormayı bırak Idir. 
Cevap: Doğru.

Tidir’le benim arabamız yok. İkimiz de araba kullanmak-
tan hoşlanmıyoruz. Keşke gezegeni kurtarmak için her yere 
yürümeyi tercih ettiğimizi söyleyebilsem ama gerçek şu ki ber-
bat sürücüleriz. İnsanlar bana sürekli Londra’daki hava kirlili-
ğinden bahsediyor. Pekin’den beter diyorlar. Ben de onlara en 
azından hâlâ hava gibi göründüğüne şükretmelerini söylüyo-
rum. Tahran’da kışın büyük bir kısmını kahverengi bir pusun 
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içinde geçiriyoruz. Bunlar sülfürdioksit -oksit ile biten başka 
birçok şey daha- asbest hatta plastik gibi şeylerden oluşan ka-
lın karanlık bulutlar. Kim plastik solumak ister ki? İngilte-
re’deki kirliliği benzinin kötülüğüne bağlıyorlar. Ama ben ben-
zinde asbest olduğunu hiç sanmıyorum.

SORU 4: YORK AİLESİ'NDEN KRAL III. RICHARD, 
HANGİ YIL BOSWORTH FIELD SAVAŞI’NDA 

ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR?

Üçüncü soru için bir not bıraksaydım. Hımm, notlar için 
yer ayırmamışlar. Sorun değil. Sorun değil. Bosworth Field Sa-
vaşı… 1485 yılında gerçekleşmişti. Eminim. Cevap bu. Bu so-
ruları kim yazmış merak ediyorum. Bunları bilmek beni nasıl 
İngiliz Toplumu'nun daha iyi bir ferdi hâline getirecek ki? Beş 
yıldır Londra’da yaşıyoruz. Oğlum İran’ı hatırlamıyor, kızım 
da burada doğdu. Bize defalarca özgürlükten neden nefret et-
tiğimizi sordular, çölümüze dönmemizi söylediler. Ben de on-
lara Kebir Çölü’nün nefes kesici olduğunu duyduğumu fakat 
oraya hiç gitmediğimi söyledim. Bu doğru. Fakat kimse bana 
15. yüzyılın ünlü savaşlarıyla ilgili soru sormadı. Belki bu ko-
nuyu dile getirsem iyi olur.

İçimden bir ses bu sorunun cevabını yalnızca bu teste gi-
renlerin bildiğini söylüyor. Yoksa bu bilgiyle kim ne yapar ki? 
Yıl 1485 olsa ve ülkede bir gezintiye çıkacak olsanız işe yara-
yabilir. Mesela dersiniz ki, “Sevgilim, Bosworth Field piknik 
için çok da iyi bir yer olmayabilir. Bence at sürmeye devam 
edelim. Atların durumu iyi. Bence yolumuza devam etsek iyi 
olur.” Yapmamalıyım…

Gerçekten mi? Bay Beyzbol Şapkası, masasına kahve döktü. 
Tepki de göstermiyor. Öylece oturmuş önündeki dağınıklığa 
bakıyor. Bir şey yapsana! Yargılamayı bırak Idir. Yerinden kalk 
da adama yardım et. Kahve makinesinin yanında peçete ola-




