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EDİTÖRDEN
Prof. Dr. Fulya GÜNŞAR
Değerli Hocalarım ve Meslektaşlarım,
Bültenin Şubat sayısında sayın Prof. Dr. Orhan Özgür sizlere Briç’ten bahsedecek, kendisi uzun yıllardır bu beyin sporunu yapıyor, değişen dünya şartları
ve zorlaşan mesleki koşullarımızda belki de kafamızı
rahatlatmak beynimizi tazelemek için güzel bir hobi
olabilir. Sayın Prof. Dr. Çiğdem Arıkan da ‘Göğü delen adam’ isimli kitabın özetinde bir yerlinin modern
dünyaya farklı bakış açısını bulmanız mümkün. Her iki
hocamıza da bu güzel yazılar için çok teşekkür ederiz.

konuğumuz olacak çok değerli bilgilerini deneyimlerini bizle paylaşacaktır.
EASL başkanı Prof.Dr. Tom Karlsen da primer biliyer kolanjit ve sklerozan
kolanjit tedavisindeki yenilikleri sizlere aktaracak. Prof.Dr. Guruprasad Aithal, Prof.Dr.Ali Canbay ve Prof Dr Brian Carr da çok değerli konferanslar vereceklerdir. Tabi ki ülkemizden de çok değerli hocalarımız da hepatolojinin
önemli konularını son gelişmeleri, çalışmaları sizlere en güzel şekilde sunacaklardır. Çok sayıda sözlü sunumlar ile çalışmalarımızı tartışıp ülkemizdeki
bilimi daha iyi bir noktaya getirmeye çalışacağız. 25. Şubat bildirilerinizi
gönderim için son tarih olup çalışmalarınızı ve ilginç olgularınızı bekliyoruz.

Biraz da 3 aydan az bir zaman kalan 12.Ulusal hepatoloji kongresinden bahsetmek istiyorum. Tam bir
bilim şöleni olmasını umduğumuz kongremizde düzenleme kurulundaki arkadaşlarımız ile çalışmalarımız
devam ediyor. Kongremizde çok sayıda yurtdışından
konuşmacılarımız olacak. Prof. Dr. Rajiv Jalan, Journal
of Hepatology dergisinin editörü olup ‘Acute on chronic liver failure’ konusunda, Prof. Dr.Pere Gines’ in de
hepatorenal sendrom konulu konferansları olacak.
Karaciğer transplantasyonu konusunda Prof. Dr.Şükrü Emre, Prof.Dr.Ahmet Gürakar, Prof.Dr. John Roberts, Prof.Dr.Clauss Nieman, Prof.Dr.Patricia Burra,
Prof.Dr.Paolo Muiesan gibi çok önemli bilim insanları,
canlı ve kadavra naklinin farklarını içeren ve hepatosellüler karsinomda karaciğer nakli ile ilgili çok önemli
konuşmalar yapacaktır. Prof. Dr. Ayşe Aytaman hocamız ABD de yılın doktoru seçilmiş olup ülkemizin
de gururudur, gönülden tebrik ediyoruz, kendisi de

Sağlıklı mutlu günler ve bu ayki bültenimizi beğenmeniz dileği ile, sevgi ve
saygılarımla.
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BRİÇ NEDİR?
BRİÇ SPOR MUDUR?
KUMAR MIDIR?
Prof. Dr. Orhan ÖZGÜR
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yılından beri briç oynuyorum.Bu oyuna olan
ilgim yıllar içinde giderek arttı. Briç oynamadığım gün birşeylerin eksik olduğunu hissederim.Briç hayatımın
bir parçası. Briç oynadığım günler kendimi daha zinde ve mutlu hissederim.Briç oynarken tamamen briçe konsantre olur, o
anda başka hiçbir şey düşünmem. Oyun esnasında telefonumu sessize alır, sadece briçe konsantre olmaya çalışırım.
Briç deyince aklınıza ne geliyor?
Bir kağıt oyunu, bir tür kumar, zor bir kağıt oyunu vs.
Nasıl ki satranç “Kralların Oyunu” ise briç “Oyunların Kralı”
dır.

Briçin Tarihi
Briç, İngilizlerin whist isimli oyunundan evrimleşerek bugünkü
halini almıştır. Şans faktörünün önüne geçmek için rakipler tarafından da aynı ellerin oynanmasını sağlayan duplicate oyun
şeklinde ilk defa 1880’li yıllarda Amerika’da whist turnuvası
olarak oynanmaya başlandı. Bu sayede şans faktörünün bertaraf edilmesi ölçüsünde iyi oyuncuların kolayca kazandığı görülmeye başlandı.
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1901 yılında İngiltere’de Slam’de yayımlanan “Modern Briçe
Giriş” yazısında briçin başlangıcı hakkında çıkan yazıda “briçin
önce Britch adıyla İstanbul’da ve daha sonra Güneydoğu Avrupa’da oynandığı” belirtilmektedir. 1900’lü yıllarda İstanbul’da
özellikle diplomatik görev yapan kişiler tarafından Haliç’in
üzerindeki Galata Köprüsü’nün her iki tarafında oynanmış olması ve el-yer ilişkisinin de bir köprüye benzetilmesi nedenleriyle “britch” adı oynayanlar tarafından Galata Köprüsü’nden
esinlenilerek “bridge” şeklinde değiştirilmiştir.
Metin Demirsar adlı bir İstanbullu, Osmanlı Tarihi ve Mimarisi
dersinin bir parçası olarak, briç oyununu Kırım savaşında görev alan İngiliz askerlerinin bulduğunu öğrendiğini belirtmiştir. Hatta briç oyununun adını, askerlerin şehrin eski ve yeni
kısımlarını Haliç üzerinden birbirine bağlayan ve bir kahveye
oyun oynamaya gitmek için her gün üzerinden geçtikleri Galata Köprüsünden (bridge=köprü) almıştır.
Briçte ilk dünya şampiyonası 1935 yılında oynandı ve 1950
yılından sonra düzenli olarak devam etti. Dünya Briç federasyonu 1958 yılında kuruldu. Takımlardan oluşan briç olimpiyatları da ilk olarak 1960 yılında gerçekleştirildi. Günümüzde ise sürekli olarak belirlenen takvim dahilinde gerek ulusal
gerekse uluslararası olmak üzere birçok briç organizasyonları
yapılmakta ve briçseverler de bu organizasyonlara yoğun ilgi
göstermektedir.
Oyun sırasında eşit yarışma koşullarının oluşması ve şans faktörünün en aza indirilmesi amacıyla zaman içinde skorlama
yönteminde değişiklikler yapılarak nihayet günümüzde uygulanan yöntem geliştirilmiştir. Briç, bu sayede olimpiyat kategorisinde zihin sporu olarak adlandırılmayı hak etmiştir.
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Briç Nedir?
Briç 52 kartlık iskambil kağıtlarıyla oynanan bir koz oyunudur.
Turnuva briçi her elin herkes tarafından oynanmasını sağlayarak şans faktörünü çok aza indirdiğinden zeka ve yetenek
oyunu olarak görülür. Diğer iskambil oyunlarından daha çok
satranç ile karşılaştırılır. 4 kişi ile oynanır, herkese 13 kağıt dağıtılır, ortaklık (partner) oyunudur, karşınız da oturan kişi sizin
ortağınızdır ve kağıtları dağıtan kişinin konuşmaya başlamasıyla oyun başlar. Briçte en önemli unsur ortağınızla iyi anlaşmanızdır.İyi bir ortak bulmak eş bulmaktan daha zordur!!!
Ortağınıza ve rakibinize saygı göstermelisiniz.Briçte alçak gönüllü olmak son derece önemlidir.Ortağınızın yaptığı hatalar
için sonsuz hoşgörüye sahip olmalısınız.Bu hoşgörü zaman
içinde sizin yaşamınıza da yansıyacaktır.Briçte bilginin ve tüm
insani değerlerin paylaşılması ve yüceltilmesi esastır.
Bir briç eli masada deklarasyon ve kart oyunu olmak üzere iki
aşamadan oluşur.
Konuşmaya deklarasyon diyoruz, amaç ortakla beraber iki elin
yapabileceği en iyi kontratı (ihale gibi düşünebilirsiniz) bulmak
ve bunu oynamaktır.
Oyuncular, ihaleyi kazanmak için briç bilgilerini kullanarak ellerindeki gücü en iyi tarif edecek şekilde anlatmaya çalışırlar.
Deklarasyonun tamamlanmasından sonra bir oyuncu deklaran

olur, deklaranın solundaki oyuncu ilk kartını oynar, deklaranın
ortağı olan oyuncu kartlarını yere açar ve deklaran o eli oynamaya başlar. Bu aşamadan itibaren deklaran çeşitli yer oyunu
tekniklerini kullanarak en fazla eli kazanmaya çalışırken rakip
oyuncular da çeşitli defans tekniklerini ve sinyallerini kullanarak en fazla eli kazanmaya çalışırlar.

Bricin Faydaları
Sorumluluk alma ve karar verme becerisini geliştirir.
Zihin jimnastiği sayesinde zihin tembelliğini önler.
Zararlı alışkanlıklar yerine çok güzel bir hobi ile zaman değerlendirilmiş olur. İnsanımızın kahve kültüründen kurtulmasını sağlar.
Konsantre olmayı, çok yönlü düşünmeyi ve planlı hareket etmeyi öğretir. Konsantrasyon gücünü ve süresini artırır.
Briç oynayanların özel insanlar olmaları nedeniyle yüksek sosyal çevre edinilir.
Zihinsel başarı sayesinde yüksek tatmin sağlanır.
Başka spor dallarında olmadığı halde briçte ulusal turnuvalarda Türkiye şampiyonlarıyla veya uluslararası turnuvalarda
Dünya şampiyonlarıyla karşılaşmak mümkündür. Bunun hazzı
yaşanır.
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Tıpkı satranç gibi zihni geliştirir, dinç tutar ve zekânızı kullanmanızı sağlar ,birçok zihinsel sorunların ortaya çıkmasını önler.

tadır.Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve

Muhakeme kabiliyetini artırdığından daha doğru düşünüp hızlı karar verebilme yeteneğini artırır.

olarak okutuluyor.

Olasılıkları daha çabuk ve iyi bir şekilde hesaplama becerisini
artırır

oyun olarak algılıyor. Oysa derslere düzenli devam edildiği ve

Hangi mesleği yaparsanız yapın alternatifli düşünmenizi geliştirir.

bir oyundur. Toplam 50 saatlik dersle iyi bilen birisiyle oynaya-

Zamanı iyi kullanmanızı sağlar.

Briç spordur. Bana göre spor dalları içinde en güzeli ve en

Briç mükemmeliği aramanın bir yoludur. Bu hayatınıza da yansıyabilir

yararlı olanlardan bir tanesidir. Briç ile ilgili binlerce kitap yazıl-

İsrail’de okula yeni başlayan çocuklar arasında yapılan bir deneyde, briç öğretilen grup öğretilmeyen gruba kıyasla derslerinde çok daha başarılı bir eğri çizmiştir.

okumak, öğrenmek son derece önemlidir. Diğer kağıt oyunla-

İleri zekâlı çocukların asosyal yapılarından dolayı girdikleri
ortamda bazen düşük zekâlı zannedildiklerini biliyoruz.Briçin
sosyalleşme becerilerini arttırarak bu problemleri ortadan kaldırdığı ileri sürülmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi ve diğer birçok üniversitede seçmeli ders
Genellikle çoğu kişi briçten çekiniyor. Çünkü halk bunu zor bir
konsantrasyonunuzu kaybetmediğiniz sürece öğrenmesi kolay
cak seviyeye gelmek mümkündür.

mıştır. Briçle ilgili değişik oyun sistemleri vardır. Bu sistemleri
rına hiç benzemez. Bugün oynadığınız bir oyunu , yaptığınız
bir hatayı veya yaptığınız iyi bir oyun şeklini aylarca unutmayabilirsiniz. İnternet ortamında dünyanın her tarafındaki insanlarla briç oynama olanağı vardır. Bu şekilde dünyanın her
tarafında dostlar edinebilirsiniz. Bu olanak hiçbir spor dalında
mümkün değildir.

Beyin jimnastiği yönünden Alzheimer, Parkinson hastalığı dahil bazı yaşlılık hastalıklarını önlemesi, beyin hücrelerini yenilemesi ve hafızayı güçlendirmesi…

Vucudumuz formda kalsın diye nasıl bedenen egzersiz yapı-

İskambil kâğıtlarıyla oynandığından brice önceki yıllarda önyargıyla yaklaşılırdı. Ama artık bir spor olarak görülüyor. Birçok
ülkede lise ve üniversitelerde seçmeli ders olarak okutulmak-

özrü farkının olmadığı ve ömür boyu teorik ve pratik eğitimi
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yorsak, zihnimizin genç kalması için briç oynamalıyız.
Hemen hemen herkesin, dil, din, ırk, sınıf, yaş, cinsiyet, beden
süren bir numaralı zihin sporudur. 70 yaşında hala milli takımda oynayanlar vardır.
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Kulüpte, evde, kahvede, piknikte, otelde, yurt içi/yurt dışı gezilerde, internette, elektronik ve yazılı basında, her yerde, her
pozisyonda oynanabilir. Masrafı adeta sıfırdır. En ucuz uğraşlardan biridir.
Avrupa ve dünya şampiyonaları, 48 yıldır da olimpiyatları yapılmaktadır. Türkiye hepsine katılmıştır. En iyi derecesi yedinciliktir.
Her sınıf insanın sınıf farkı gözetmeksizin oynayabileceği bir
oyundur. Dünyanın her yerinde her briççi diğeriyle dosttur.
Herkes aynı dili kullanır.

Türkiye’de Briç Faaliyetleri
Türkiye’de pek çok şehirde ve özellikle de üç büyük şehirde
çok fazla briç kulübü mevcuttur. Bu kulüpler, briçin de bir spor
dalı olması nedeniyle aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı spor kulübü statüsündedir. Bu kulüplerde briç dersleri
verilmekte ve briç turnuvaları organize edilmektedir.
Briç kulüplerinde briç oynayanlara briç sporcusu adı verilmektedir.Briç kulüpleri Gençlik ve Spor bakanlığına bağlı Türkiye
Briç Federasyonuna bağlıdır.Her sporcunun sporcu lisans kartı bulunmaktadır.Briç kulüplerinde hergün turnuva şeklinde
maçlar oynanmaktadır. Bu maçlar yaklaşık 1.5-2saat sürmektedir.Bölgesel turnuvalar, ulusal turnuvalar ve uluslararası turnuvalar yapılmaktadır.Erkek, kadın ve karma milli takımlarımız
olup milli takımlar düzeyinde uluslararası büyük turnuvalar
yapılmaktadır.Yine değişik yaş gruplarında milli takımlarımız
mevcuttur.

Briç Kitapları
Türkiye’de eskiden daha çok Türkçeye çevrilmiş briç kitapları
vardı. Günümüzde ise briçin her konusuyla ilgili hem yabancı
dilde hem de Türkçe yazılmış çok sayıda briç kitabı mevcuttur.
Briç öğrenmek veya briç bilgi ve becerisini geliştirmek isteyen
kişiler bu kitapları edinebilir ve gelişimlerine devam edebilirler.

Son söz;
Briç bir beyin sporudur.Beyninizi zinde tutmak, beyninizi geliştirmek istiyorsanız ben sizlere briç oynamanızı öneririm.Bir kez
deneyin, sonra gelip bana teşekkür edeceksiniz.Haydi herkes
briçe…!!!
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GÖĞÜ DELEN ADAM

gökyüzünü görmeden nasıl yaşadığını anlamamaktadır. Daha da

Prof. Dr. Çiğdem ARIKAN

ve kimse birbirini tanımaz. Düşünsenize , ne bu gökdelenler ne

Göğü delen adam , Samoa Adasında bir köyün şefi olan Tuiavii’nin

önemlisi bu taş yığınlarında, kalabalıklar içinde herkes yalnızdır
de kibrit kutusu dizileri şeklindeki baş döndürücü binalar yokken, yeşilimiz tükenmemişken duyduğu ızdırabı böyle tanımladıysa günümüzü ortaçağın dehlizlerine benzetirdi herhalde…

1920’li yıllarda gittiği

‘’Papalagi (beyaz adam), tıpkı bir midye gibi, sert bir kabuğun

Avrupa gezisinden dön-

içinde oturur.Toprak kurdu gibi, taşların arasında yaşar.Sağı,

düğünde, kendi halkına

solu, altı, üstü hep taşlarla örtülüdür.Barınağı dikine duran bir

uyarı için anlattıkların-

taş sandığını andırır, çok sayıda gözü olan delik deşik bir san-

dan oluşan bir kitap-

dık. Bu taş kabuğa tek bir yerden girilip çıkılır; Papalagi bu yere,

tır.

görmüş

içeri girerken “giriş”, dışarı çıkarken de “çıkış” adını verir, oysa

bir yerlinin gözünden

ortada tek bir delik vardır. Barınağa girmek için büyük bir güç-

Avrupa vemodern in-

le itilmesi gereken ağır bir tahta kanat vardır.Kimi barınaklarda,

sanın tuhaf dünyasını

bir Samoa köyünde yaşayan insanlardan çok daha fazla insan

anlatmaktadır

.Kitap,

oturur.Bu nedenle görüşmek istediğin ailenin adını kesin olarak

gezi

bilmen gerekir.Her aile bu taş sandığın belli bir bölümünü kendi-

için giden Erich Scheur-

ne ayırmıştır.Bir aile diğerlerinin ne yaptığını bilmez.Sanki onları

mann tarafından kaleme alınmış ve Levent Tayla tarafından da

yalnızca taş duvar değil, birçok ada ve deniz ayırıyormuş gibi.

Almanca’dan Türkçe’ye çevrilmiştir. Kitabın, Samoa kabile reisi

Giriş deliğinde karşılaştıklarında ya isteksizce selamlaşırlar ya da

Tuiavii’nin konuşmasından çok Erich Scheurmann’ın öykülemesi

düşman böcekler gibi mırıldanırlar. Gören de bir arada yaşamak

olduğunu ileri sürenler olsa da kitapta, henüz doğal duygularını

zorunda kaldıkları için hiddetlendiklerini sanır…”

Avrupayı

Samoa

Adasına

koruyan hataya açık Samoa yerlisinin, aslında hepimizin durup
düşünmesi gerektiği bakış açısı bulunmaktadır . Papalagi sözcüğünün hikayesi ise şudur; misyonerler ufukta beyaz bir yelkenliyle gözüktüklerinde, Samoa yerlileri bunu gökte açılmış bir delik
olarak yorumlar. İşte beyaz adam(Papalagi) açılan bu delikten,
göğü delerek gelmişti…
Göğü delen adam , hepimizin günlük yaşamdaki koşuşturma
içinde farkında olmadan girdiğimiz girdabın hatta öğrenilmiş
çaresizliğin yüzümüze vurulması diyebilirim. Hepimizin yakındığı ama vazgeçemediğimiz alışkanlıklarla boğuşurken görmemiz
gerekenleri göremediğimizi, ruhumuzu kaybettiğimizi, herkesin
anlayacağı kadar basit bir dille anlatılıyor. Zaman, para, mülkiyet, gazete, meslekler ,sinema ve şehirler hakkındaki gözlem ve
düşüncelerini öyle içten ve yalın anlatmıştır ki günlük yaşamda normal görünen her şeyi ister istemez sorgulamak zorunda
kalıyorsunuz. Doğayla içiçe olma, sadelik, küçülme ve ihtiyacın
olanla yetinme temel felsefesidir. Bazı düşünceleri acımasız ve
yersiz bulmakla birlikte temelde ruhumuzdan, özümüzden uzaklaşmadan hissederek yalın yaşamı salık verdiğini söyleyebilirim.

Samoa adasında bir telaş, sürekli bir koşuşturma yoktur. Zaman
herkese yeter. Oysa Avrupa’da durum öyle değildir ve Papalagiye
zaman yetmez, hep yakınır. Yakınırken kaybettiklerini de farketmez aksine hep bir sonraki saniyeyi ve hamleyi düşünürken zaman da geçer , gücü de biter. Yetmeyen zamanın tek sorumlusu
Papalagidir ama o bunun farkında değildir ve olmayacaktır...
“Zaman Papalagi’yi hep mutsuz eder. Büyük Ruh’a yakınır da yakınır, daha fazlasını vermedi diye. Hem de her yeni günü belli bir
plana göre bölüp parçalayarak Büyük Ruh’a ve onun hikmetine
etmediği hakareti bırakmaz. Çalı bıçağıyla yumuşak bir Hindistancevizini boydan boya keser gibi böler günü.Her bir bölümün
ayrı adı vardır.Saniye, dakika, saat.Saniye dakikadan küçüktür,
dakika da saatten. Hepsi birden bir saat eder. Bir saate varmak
için altmış tane dakika, bir sürü de saniye gerekir.Bir hastalık
olduğunu düşünmeme rağmen yine de bir türlü kavrayamadım
bu işi. ‘Zaman hiç yetmiyor!’ ‘Zaman dört nala kalkmış kırat gibi
koşuyor!’, ‘Biraz daha zamanım olsa!’ Böyle sızlanır durur beyaz
adam. Hep söylüyorum, bunun bir hastalık olması lazım.Çünkü,
diyelim ki beyaz adamın içinden bir şey yapmak geçiyor.Yürek-

Tuivaii’ye gore Papalagiler kendilerini hapsettikleri kafesler ya-

ten istiyor hem de.Belki güneşlenmek, belki de ırmakta kanoyla

ratmışlardır. Şehirlerin her tarafı taşlarla örtülüdür, bu sebeple

dolaşmak istiyor.Ya da canı sevdiği kızı çekiyor. Hemen her sefe-

nefes alamazsınız. Caddeler ve binalar, derin yarıklar ve üstüste

rinde aynı düşünceye kapılıp, bastırır bu isteğini: ‘Keyiflenmeye

koyulmuş sandıklardır. O, burada hapsolmuştur ve papalaginin

zamanım yok’

6

HEPATOLOJİ e-bülten
Oysa zaman orada öylece durur. O ise en iyi niyetle bile görmez

batışından bir sonraki batışına kadar ülkesinde olan herşey hak-

onu. Zaman alan binlerce şey sıralayıp, yakına yakına işinin başı-

kında bilgilenmek ister. Bir tek şeyi bile kaçırsa küplere biner…”

na çöker. Ne zevk, ne de eğlence verir işi ona. Üstelik kendinden
başka zorlayan da yoktur onu…”

“Gazeteyi bir kere okudun mu, artık dostların ne düşünüyorlar,
ne yapıyorlar, neyi kutluyorlar diye Apolima’ya, Manono’ya git-

Tuiavii’ye göre Batı toplumlarında en önemli değer paradır.Sü-

mene gerek kalmaz. Sen döşeğine uzanırsın ve kalabalık kâğıtlar

rekli para düşünülür ve paranın kullanılabilmesi için sürekli bir

sana her şeyi anlatır. Bu çok güzel, çok keyifli gibi görünebilir,

şeyler yaratılarak tüketici ve mülkiyetçi yapı oluşturulur. Oysa Sa-

ama aslında sadece bir yanılgıdır. Çünkü diyelim ki kardeşlerinle

moa’da sen ben yoktur ve yaşam mülkiyetten uzaktır. Tanrının

karşılaştın ve hepiniz önceden kafanızı o kâğıt kalabalığının içine

güneşinden ,denizinden , palmiyesinden herkes eşit faydalanır

soktunuz. Herkes kafasında aynı şeyleri taşıdığı için, birbirinize

çünkü Tanrı onları hepimize vermiştir. Ona göre, para , kötü bir

anlatacağınız yeni özel bir şey kalmaz. O zaman ya karşılıklı su-

ruhtur ve onun yaptığı ne varsa kötüdür öyle ki elini ona değdi-

suşursunuz ya da kâğıtta yazılı olanları tekrarlayıp durursunuz.

ren onun büyüsüne kapılarak hayatı boyunca tüm gücünü para-

Gazete, bütün insanları tek bir kafa haline getirmeye çalışır. Tüm

ya hizmet için harcar. Ama zaman gibi para da yetmez…

insanların kafasını ve düşüncesini ele geçirmeye çalışır. Bunu be-

“Papalagi, yuvarlak metali ve ağır kağıdı sever. Katledilmiş meyvelerin suyunu, domuz, sığır gibi korkunç hayvanların etini midesine indirmeyi sever. Ama hepsinden çok sevdiği bir şey vardır
ki bunu kavramak mümkün değil: Zaman! Onun uğruna dünyanın patırtısını kopartır, saçma sapan konuşur durur. Güneşin
doğuşuyla batışı arasındakinden başka bir zaman olmamasına
rağmen yetmez Papalagi’ye yine de…
‘’Kardeşlerim, bilirsiniz ben yalan söylemem, her şeyi, ne bir eksik ne bir fazla, gördüğümce anlatırım sizlere. İnanın bana, Avrupa’da “şey’siz yaşamaktansa, ölmek için ateş borusunu alnına

cerir de. Sabah kalabalık kâğıdı okursan, öğlene diğer Papalagilerin kafalarında ne taşıdıklarını bilirsin. Yanlış hayatlar mekânı
ve kalabalık kâğıtlar Papalagiyi bugün hak ettiği yere getirmiştir
: Gerçek olmayanı sevip, gerçek olanı ayırt edemez hale gelen
; Ay’ın suretini Ay sanan, yazılı hasırları hayatın yerine koyan,
güçsüz, aklıkarışmış insanlar. ”
Meslekler konusunda da oldukça değişik bir bakış açısı sunar.
Her Papalaginin bir mesleği vardır ve bunların hepsini anlamak
mümkün değildir. Bir meslek sahibi olmak sürekli aynı şeyi yapmak demektir.

dayayan insanlar vardır. Çünkü Papalagi türlü türlü yolla zihnini

‘’Papalagi’nin, nehrin dibinde yatan taşlar kadar çok mesleği

bulandırır, sonra da kendi kendine, insan nasıl yemeden yaşaya-

vardır. Yapılan her iş bir meslektir.Birinin ekmek ağacının solmuş

mazsa “şey”siz de olamaz der.

yapraklarını toplaması bir meslektir.Birinin yemek kaplarını te-

Gazeteler ise iletişimi arttırmak yerine azaltan bir kağıt kalabalığı
olarak ele alınır. Tabii o dönemde cep telefonları ve diğer teknolojik araçlar olmadığından eleştiri bu noktada kalmıştır. Herhalde
1920 yerine bugünleri görseydi Tuivaii’nin aklı da almazdı kalbi
de dayanmazdı. Aynı masada oturan insanların birbirlerinin yüzü
yerine anlamsız anlamsız ekranlara baktığını ve tuhaf bir şekilde
yüzlerinin şekilden şekile girdiğini, kendi kendine konuşarak yürüyen insanların delirdiğini düşünür, kağıdın ve kelimelerin yok
olduğunu anlar , kahrolurdu.

mizlemesi de meslektir.Bir şey yapılıyorsa orada bir meslek var
demektir.Elle ya da kafayla.Kafanda düşünceler olması ya da
yıldızlara bakmak da meslektir…Örneğin bir Papalagi, ben bir
tussi-tussi’yim diyorsa, başkalarına mektup yazmak dışında hiçbir şey yapmıyordur demektir.Uyku döşeğini kaldırıp katlamaz,
aşevine gidip kendine bir meyve kızartmaz, kendi yemek kaplarını temizlemez.Balık yer, ama balık tutmaz, meyve yer ama
ömründe ağacın dalından tek bir meyve bile koparmaz. O başkalarına tussi yazar, çünkü tussi-tussi bir meslektir…İşte, böylece
rengarenk bir tussi yazabilen birinin kanoyla nehre açılması ve

“Papalagi’nin bütün bilgeliği gazete adını verdiği bu kalabalık

geri dönmeyi bilmesi gerekmez. Meslek sahibi olmak, yalnızca

kâğıtlara dökülmüştür. Her sabah ve akşam kafasını bunlara

koşmak, yalnızca tat almak, yalnızca savaşabilmek demektir.

gömmek zorundadır. Yeniden doldurmak, doyurmak için.Böy-

Yalnızca bir şey yani.Bu, yalnızca tek bir şey yapabilmek büyük

lece daha iyi düşünebilsin, kafasının içinde daha çok şey olsun

bir eksiklik ve tehlikedir. Çünkü herkes günün birinde kanosunu

diye.Tıpkı, muzları yiyip, gövdesini adamakıllı dolduran atın

nehirde yüzdürmek zorunda kalabilir.”

daha iyi koştuğu gibi.Uykuyu savdıktan sonra Papalagi’nin eline aldığı ilk şey budur. Okur. Gözleri kâğıdın anlattıklarını deler
geçer.Avrupa’nın en büyük şeflerinin neler söylediklerini okur.
Ne denli budalaca olursa olsun hepsi kâğıtta yazılıdır. Papalagi
buna: “Olup biten herşey hakkında bilgilenmek” der. Güneşin

Tuiavii notlarını halkını uyararak şöyle bitirir : “ Papalagi’nin kurnaz diline, göz boyamalarına yenik düşmeyelim. Kendi içimizde
güçlü kalalım.Bize Tanrı’nın ışığı yeter. “
Keyifli okumalar
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