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FELSEFECİYE HER GÜN YENİ YIL: MOSMOR 

         YILDIRIM B. DOĞAN1 

 
Büyük ailelerimin olduğu kasabada felsefe okuyanların kafayı mutlak bozacağı yaygın bir kanı idi. 
1967yılında Tıp Fakültesine girdiğimde ana tarafından akrabam T. DTCF Felsefe’ye girmişti.  
Düne kadar yakın arkadaşımız, Çarşamba Çayı’nda çimmeye gittiğimiz arkadaşımız bugün gözümüze  
farklı görünüyordu. Baktık; bir bozukluk yok! Meraklandık. Her zaman olduğu üzere sormak bana düştü.  

‘Senin kafa ne zaman bozulacak? Şimdiden mi yoksa girdikten sonra mı?’ Suratıma bile bakmadan 
yanıtlamıştı. 

’ Benimkisi zaten bozuk! Nasıl olsa fark etmez! Ya senin ki, bozuk değil mi sanıyorsun?” 

“S…r g..t”  

Yanıtım, seksi ve seyahati sevenlere söylenebilecek bir saptama iken T.’e yönlendirmiştim. Neyse.. 
Geçenlerde bir dostumun oğlunu görmemi istediler. O istemiyormuş. Sonra fikrini değiştirmiş.  
Anlattığına göre, bir ruh hekimi hangi canlı grubuna girer diye meraklandığı için bana gelmeyi kabul etmiş.  

Tanıştığımız anda çocukluk arkadaşım T. aklıma geliverdi. İkisi de Felsefe okuduğu için değil; yüz ve  
hal benzerliği vardı. Erkenden dökülmüş saçları, şaşkın bakan kocaman siyaha yakın koyulukta kahverengi 
gözleri vardı. Bakışlarında şaşkınlık görüyormuş gibi bakmak istemesinden kaynaklanıyordu.  
Düşündüm;  ya gerçekten şaşkındı ya da gözlükleri vardı! İkincisi olduğunu, oturur oturmaz iç cebinden 
çıkardığı gözlüklerini görünce anlamıştım. Önce gözlüğünün camlarına tükürük serpmiş sonra pantolonunun 
içine tıkıştırdığı gömleğinin ucunu çıkarıp camları silmişti. Gözlüğü takınca hidayete ulaşmış bir aydınlık 
sergilemiş birkaç saniye içinde bakışlarındaki parlaklığı alabildiğine kısmış, kör karanlıkta kalmış ve araştıran 
bir bakışla bana bakmaktaydı. Rahatsız olması gereken ‘o’ olması gerekirken ben huzursuz olmuştum.  
Çünlü gözlem faresi olmak sırası bendeydi! 

“Nasıl yardımcı olabilirim?” 

“Ya ben size?” 

“Konuşmaya başlayarak!” 

“Neden?” 

“Kendimi o kadar hazırladım ki!” 

Ne için?” 

“Sizi dinleyeceğim için.” 

50 dakika süren konuşmamız böyle başlamıştı. Fakülte Yönetim Kurulu “ruhsal yardım” alması koşulu ile 
disiplin soruşturmasını ertelemiş. Mediko-sosyal merkezine göndermek istememiş; meslektaşı olan babası 
beni bulmuştu. Suçu neydi diye aklına gelmiştir.  

“Hangi rengi seversiniz?” Karşımdaki kız olsa erkenden gelişen bir sevgi aktarımı diye düşünebilirim  
ama soru başka bir amaca yönelikti sanırım. 

“Nerden çıktı?” Böyle sorsa bir meslektaşımı düzeltirdim. Ben sormuştum ama.  
Üstelik son bir atakla tavrımı sürdürdüm: 
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“Siz?”  

“Ruh doktoru hazır cevaplılığı! Neyse.. Sizin kadar korkmuyorum. Yanıtlıyorum:  
Ben mor rengi çok severim. Hem mor tarihsel hatta antik bir renktir.” 

“Öyle mi?” 

“Öyle değil mi? Örneğin Bay Mor sizce eski çağlı değil mi?” 

“Bay Mor?” 

“Mösyö Violet!” 

“Mösyö..“ Gene aynısını söylemek üzereyken cehaletime duyduğu acıma ve katlanmazlıkla sözümü keserek 
yanıt verdi: 

“ Eflatun!” 

“Platon?” 

“Eveeet! O işte!” 

“Mor ile ne ilgisi var?” 

Ağzımdan çıkmıştı. Geri alamazdım. Mor, viole, eflatun hepsi aynı rengi tarif ediyordu.  
Sorduğuma bin kere pişman çaresizlikle bakarken anlayış dolu bir hal ile sürdürdü: 

“Mor rengi ondan doğru çok seviyorum. Hem bize ilk öğretilen düşünür o oldu.  
Platon’a neden Eflatun dediğimizi anladığım zaman dünya benim için değişti.” 

“Nasıl değişti?” 

“Dünyanın sahipleri için ben akla zarar bir ur haline geldim.”  

Artık soru soramıyordum. Bir yandan ruh hekimi olarak söylenen her bir naneyi anında anlamak gibi 
mesleksel bir kabızlıkla dalaşırken öte yandan anlamaya çalışmak zor geliyordu. Anlamak değil esasında! 
Kestirimde bulunmak ve duaya oturup tahminimin doğru çıkmasını beklemek! Karşımdaki buna hizmet 
edecek birine benzemiyordu. Soru sormaktan vaz geçip yalnızca dinlesem iyi olacaktı. Felsefe öğrencisi 
olduğu belliydi; eleştirel düşünebilmek için önce yanıtları ortaya seriyor sonra kimilerini seçerek uygun 
sorularla eşleştiriyordu. Eğitimimde bana böyle bir şey öğretmemişlerdi. Bana öğretilen zamanının gugıl’ı 
olan Froyd’un tercüme edilmiş soruları ve hazır yanıtları idi. Gördüğüm, ne Froyd ne onun gugıllığı derdime 
deva olacak gibiydi. Teslimiyet içinde iç çekerken ona yakalandım. Gözlüklerini çıkarıp tekrar tükürük 
serperek gömleğinin deminki ucunu çıkarıp camlarını temizlemeye koyuldu. Anlaşılan -göz göze gelerek- 
beni utandırmak istemiyordu.       

İlk çağda siyaset anlayışı üzerine bir ödev verilmiş. Deyim yerindeyse ip o zaman kopmuş. 25 kişilik sınıfın  
18 tanesi erkek 7 tanesi kız imiş. Erkekler ikili 9 takım oluşturmuşlar. Takımlar lig usulü eleme yaparak 
üniversite tavlası oynuyorlarmış. Her takımın bir adı varmış; Aristo, Anselmus, Anaksimendes, Pisagor, 
Sokrates, Arke, Polis, Dionisos, Mosmor. Mosmor takımı Hafızcan’ın takımının adı idi. (Konuştuklarımı 
yazmak üzere izin isterken adını Hafızcan olarak yazmamı o istedi!) Ödevin verildiği tarih tavla turnuvasının 
çeyrek final maçlarına denk gelmiş. Elenen takım üyeleri aynı zamanda amigo seyirci olarak hazır 
bulundukları için kimsenin ödev hazırlayacak zamanı yokmuş. Ne yapalım diye düşünürlerken Hafızcan bir 
öneri atmış ortaya. Ödevi bir tek o yazacak diğerleri onun yazdığını yazacaklardı. Ödevi hoca okumazdı.  
Tüm diğer hocaların olduğu gibi vakti onun da vakti. Vakti gerçekten yok muydu yoksa olanı harcamayı mı 
bilmiyordu anlaşılamamıştı. Hafızcan bunu anlamak yerine zar atma ve tavla oynama becerisi geliştirmeyi 
uygun bulmuşlardı. Ödevleri hocanın en çarpık asistanı (zaten iki tane vardı) okuyacaktı. Babası Malezyalı 
annesi Surinam yerlilerinden olan Übeydullah Cünyor arızalı bir üretimin ender numunelerinden biri idi. 
Kızları -kendisi dışında- tüm erkeklerden zeki bulduğu için kızların ödevlerini tek tek okurken oğlanlardan 
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sadece birini okur; kızlar farklı notlar alırken oğlanlar hep aynı notu alırlardı. Bunu bildikleri için Hafızcan’ın 
önerisi tam yerini bulacak bir öneriydi. Olanların nasıl felakete dönüştüğünü öğrenmeden önce Hafızcan’ın 
ne yazdığını (yani sınıftaki 18 kişinin) okumak gerekiyor. Ben okudum; çünkü Hafızcan burnunun sildiği 
buruşuk kâğıt mendillerin arasından seçtiği katlanmış kâğıdı bana uzatırken onun söz konusu ödev olduğunu 
anlamıştım. 

PLATON NASIL MOSMOR OLDU? 

 
İlk çağın hit isimlerinden Platon Bey (Biz ona Bay Mosmor diyelim) başka bir işi yokmuşçasına,  
devlet ne ola ki diye düşünmüş. İyi etmiş, kötü mü bilmiyorum. Bizim için pekiyi olmadığını söyleyebilirim. 
Çünkü bir de ödev çıktı karşımıza. Neyse, katlanmak talebeliktendir. 

Bay Mosmor en akıllı adamların yönetmeleri gerektiğine inanıyor. Bence haklı. Bize işaret ediyor,  
sizin anlayacağınız. Ancak nerede büyüklerimizde o feraset! Bize düşen ya kalkışmak ya da tavla oynamak!  
Bay Mosmor ‘Sen ne isen devlet odur’ atasözüne uygun düşünen bir adammış. (Demek O’nun da ataları 
varmış? Ataları olmayanlar ne zaman yaşamış peki?) Bay Mosmor’a göre aksak düzen, iliğine kadar 
bozulmuş dört tür devlet varmış:  

İlki Timokrasi/Timorşi adını alıyor. Tıynetsizlerin yönettiği devlet. Şan, şeref düşkünü şerefsizlerin şerefyap 
olduğu bu devlet biçimi bozuk devlet tipinin ilk örneği. Buradan anlıyorum ki, böyle devletin adamlarının 
kendisi ve ruhu da bozuk oluyor. Şanlı tarihimizde buna benzer bir örnek var mı yok mu bilmiyorum.  
Esasen bu soruma Bay Mosmor yanıt veremez. Çünkü biz o zaman devlet kurmuş muyduk bilmiyorum.  
O da bilmezdi. Çünkü çok önce yaşamıştı.  

Bay Mosmor’un bozukluk sırasındaki ikinci örneği Oligarşi adını alıyor. Bu devletin yapısı bozuk insanları 
para seven, paraya tapan, zenginlik tutkusu nedeniyle ruhu sekize dönmüş zırtapozlardan oluşmaktaymış. 
Siyasi tarihimize uzak olduğumdan hangi çağda biz böyleydik, bilemiyorum. Size sorsam Übeydullah Cünyor 
Bey? Bilemezseniz eğer hocanıza sorun! Bir vakitte size yanıt verir. Gelir üstünlüğüne dayanan bu şekli  
ve içi bozuk devlet biçimini demokrasi izler. 

Demokrasi, Bay Mosmor’a göre bozuk devlet tiplerinden biridir. Zırtapozlara katlanamayan yoksullar 
sonunda uzatma dakikalarındaki gollerle (ya da düşeşlerle) galebe çalarlar. (Yoğurt çalmaktan hatta  
para çalmaktan bile iyidir.)  

Façası bozuk en son devlet şekli Tiranlık (Zorbalık) şeklidir. Bay Mosmor’a göre bunlar bir sonraki bir 
öncekinin bozulmasından oluşan bozukluklardır. En başta Aristokrasi vardır. Hani şu, bizim gibi bilge kişilerin 
olduğu yönetim. Bu halden zorbalık nasıl doğdu? 

Bilgi ve erdem hali şan ve şeref düşkünlüğüne dönüşünce dönüşen tıynetsizler Aristokrasi yerine Timokrasi 
oldururlar. Şan ve şeref ne karın doyurur ne de bacak arası rehavetini arttırır. Bunun için önce para gerekir. 
Dolayısı ile şan ve şerefin yerini para alır. Para şerefsizlik getirir diye bir önyargınız olmasın. Buna, alınganlık 
olmasın diye, gelir üstünlüğü diyebiliriz. Gelir üstünü yavşamış zerzevatın oluşturduğu Oligarşi 
hoşnutsuzluğu ve yoksulluğu körükler. Ardından ne gelir dersiniz? Ne bekliyordunuz; elbette isyan!  

Demokrasi isyan sonrası gelişen bozukluğun devlet şekli halini almış halidir. Her yurttaş yönetime gelebilir 
dense de bu durum siyasi sözlüklerde ‘Nah!’ sözcüğünün karşılığı olarak yer almaktadır. Bu duruma düşmüş 
yurttaş ateşe düşmüş balık gibi kıvranır. Kıvranırken özgürlük, eşitlik diye çığlıklar atar. Çığlıklara bir tek 
Tiran yanıt verir. Ateşe benzin döker. (İlk çağda benzin var mıydı? Bunu görmezden gelebilirsiniz Übeydullah 
Cünyor Bey. İmza: Hafızcan) Asıl önemli olan özgürlüğü çok istersen köle olursun çıkarsamasıdır. 

Bu herzeler ilkçağ siyaset anlayışını yansıtır. İlkçağdan sonraki zamanlarda Altay dağlarından  
Söğüt dolaylarına yerleşene kadar geçen zamanı ıskalarsak bizim devlet geleneğimiz hangi süreci  
der dest eyler bilemiyorum.  

Bundan sonrasını yazamam. İç halim peş peşe gele atan bir tavla ehlinin hali gibi.  
Anlayana saz anlamayana senfoni! 
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Unuttum; Bay Violet benim gibi anlatmış olsaydı şimdiye en iyi devleti biz kurmuş olurduk.  
O da söylediklerinden ötürü morarırdı. O nedenle bu ödevden başlayarak Bay Violet’i Bay Mosmor olarak 
anıyorum.” 

 Yazdıklarını okuduktan sonra; 

“Ciddiye almamışsınız.” 

“Aksine; benim kadar ciddiye alanı mumla arasanız bulamazsınız.” 

“Mum ışığında ararsanız bulamayabilirsiniz tabi.” 

“Siz de fena değilsiniz! Baştan anlamıştım bunu. Yoksa bu kadar konuşmazdım.  
Hatta ödevimi bile okuttum.” 

“Teşekkür ederim” Bana düşen bu idi. 

Übeydullah Cünyor, bu kez farklı bir şey yapmış. Kızların hepsi yetmiş alırken oğlanlar yetmiş beş almış. 
Sigarası için kibrit arayan hocası, asistanının odasına girip kibrit aradığı masanın üzerinde ödev 
değerlendirilen ödev kâğıtlarını görmüş.  

 “Ne oldu?” 

“Kızların hepsi geçti. Biz hepimiz kaldık.” Yanıtsız baktım. Anladı. 

“Beni ve diğer arkadaşlarımı disipline verdiler. Benim dışımda herkes uyarı cezası aldı.  
Size ne ceza verdiler?” 

Keşke sormasaydım. Yanıtı ile ben de cezalandırılmış gibi oldum. 

“Ceza ertelendi. Önce ruh doktoruna gitmem koşulu ile.” 

Dışarıda bekleyen babası ile selamlaştık. Adam sordu: 

“İlaç vermeyecek misiniz?” 

“Bana kalsa verirdim ama..” 

Duyamamıştı. 

“Efendim?” 

“Hiç, iyi yıllar!” 

“Yıllar?” 

“Günler yıllara çıkmıyor mu zaten?” Bu kez o şaştı. Oğlunu sürükleyerek dışarı çekerken söyleniyordu.  
‘Hadi çıkalım. Sana bir şey olmadı, değil mi?’     


