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Kelime şifreleme

SAKA oyunundaki her bir oyuncu (bu açıklamada 2 adet oyuncu
olduğu varsayılacaktır), Kayıp Hattat 1 – 12 (Umut Uludağ,
Ocak 2015 – Haziran 2016, http://www.umutuludag.com/) şiir
kitaplarından seçtikleri satırları, başka satırları anahtar olarak
kullanıp Vigenere şifreleme ile -bu şifreleme yöntemi ile ilgili
ayrıntılı bilgi PAS (PArola Serisi, Eylül 2011) oyunu dosyasında
sunulmuştur- şifrelerler. Oyuncular tarafından ortak olarak
seçilen satırı, ilgili anahtarla en önce ve tüm harfleri doğru
şekilde şifreleyen oyuncu oyunu kazanır. Satırlardaki noktalama
işaretleri (boşluklar, nokta, virgül vb.) şifrelemeye dahil
edilmez.
Sonuca ulaştığını ilk iddia eden oyuncu oyunu durdurur. Diğer
oyuncuların kontrolü sonucu tüm harflerin doğru olarak
şifrelendiği anlaşılırsa, bu oyuncu oyunu kazanmış olur. Eğer bir
harf dahi yanlış şifrelenmiş ise, bu oyuncu oyundan çıkarılır,
geri kalan oyuncu(lar) oyuna kitaplardan seçtikleri yeni bir satır
ve yeni bir anahtar ile devam ederler.

Sayfa

I

İlgili kitaplardan örnek satırlar:
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Kayıp Hattat 1 (Ocak 2015):
 Seslendim ben sana, bu, sakın kızma, hak
 O, severken bile terkederdi
 Bizim sayfamız da seninki gibi bembeyazdı
 Daha önce hiç yağmamışsın sanalım sevdiğimle
 Artık hep benimle güzel yurdum
 Yılmadı hiç, o sonsuza dek bizimdi
 Okyanusları kuruttum ben gözlerimde

Kayıp Hattat 2 (Şubat 2015):
 Bir çiçek olsan adın bu olurdu senin
 Unutmamalı ki, bize emaneti o sonraki neslimizin
 Haber alan olmuş mu hiç gidenlerden
 Ve aynı güneş gibi, çok yaklaşamazdım sana
 Görebilenler için anlattıkları dolduruyor ciltleri
 Ne olur söyle ona, gelir belki seni duyan
 Bir kez aşık olduysan Urfa’ya
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 Ben sana koştukça sen öteye giderdin
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Kayıp Hattat 3 (Mart 2015):
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 Yalnız sen varken mutluyum ben
 Ben sensiz bir daha gülemem
 Karadeniz’imin sahillerine vuran poyraz
 Sonra başlar çarpışmaya atlar, kaleler ve filler
 Acaba anlar mı hakim halimi
 En yoksulumuz bile umutla doluydu

Kayıp Hattat 4 (Mart 2015):
 Geride kaldı, gelemedi Berlin’e
 Mutlu görünüyordun, rengin biraz soluktu
 Kalpsiz ellerin yok bende değeri
 Gözlerinde yüzyılların umursamazlıkları
 Bunu anlamak için göz doktoru olmaya gerek de yoktu
 Diş ağrısı yamandır, sakın hafife alma
 Gösteremez geleceği, perdeler gözlerimizi

Kayıp Hattat 5 (Nisan 2015):
 Ama kabullenmişlerdi de gitmesi gerektiğini

Sayfa

III

 Bir garip yalnızım rıhtımların ötesinde
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 Yarattı asırlara meydan okuyan mücevherleri
 Kurtlar varken dağlarında
 Bilir ki tüm melekler mutlulukla karşılanmalı
 Sonra hatırladım beni terkettiğini
 Doğardım ben bin güneş gibi

Kayıp Hattat 6 (Nisan 2015):
 Karlar eriyor artık sessizce
 Antalya’da minicik bir limon bahçesi
 Mutlu musun bari, kaybetti gözlerin eşlerini
 Hikayenin sonu hiç gelmesin istiyorum ya şimdi
 Bu sene kar hayli fazlaydı
 İstanbul’un kaybettiği savaş mı var
 Neden bilir misiniz aklımızda bu sualler

Kayıp Hattat 7 (Nisan 2015):
 Sen battıktan sonra da ben
 Göreceğiz sonuçlarını mahşere vardığımızda

Sayfa

IV

 Yoksa konuşacak hiç kimse
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 İşini hep en iyi yapsa, bir bilsen
 Hasretiz her sabah sana kavuşmaya
 İlkokulda hayat naif de olsa güzeldi
 Kızıl bir dev kavururken evlerini alevleriyle

Kayıp Hattat 8 (Nisan 2015):
 Yabancılaşıyoruz hem kendimize, hem geleceğe
 Bulacaklar belki orada bizim kaybettiğimiz umudu
 Herkes kendini düşünür oldu da, söyleyin, ne oldu
 Neden bin yön var aklımızda
 Ve anlıyoruz manasızlıklarını oraya vardığımızda
 Fakat bu maç bitmiyor doksan dakikada
 Hiç gelmesin istiyorum o ay dünyaya

Kayıp Hattat 9 (Mayıs 2015):
 Taşıma suyla hangi değirmen dönmüş ki
 Bırakmamalı bu muhasebeyi sonraya
 Görmezdim dünyanın ne kirini, ne zorunu

Sayfa

V

 Görecektim ya sizi hani
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 Fırınlarca ekmekten sonra mümkün oluyor demek
 Bazen gördüklerin döndürüyor ya başını delice
 Geçen gün yürüyordum Bostancı’da tek başıma

Kayıp Hattat 10 (Aralık 2015):
 Nadasa bıraktık beyinlerimizi
 Pazarsın pazar kalacaksın dedi büyükler yukarıda
 Aşçı aslında karıştırmıyor ki tencereyi!
 Balık ekmek kadar bizimdin sen
 Kendi halinde okula giden çocuklardan, söyle, ne istedin?
 Korktum gidemedim, çöplük karanlık idi
 Biri tuttu elimden ve dedi “Böylesi daha iyi”

Kayıp Hattat 11 (Şubat 2016):
 Yalan söyle istersen, iyiler hep kazanır de
 Bağırırlardı da coşkuyla “İşte orada, Meksika!”
 Diğerlerinden farklı olduğun her halinden belli idi
 Göbeğimden iliklenmiyor artık ceketimin düğmesi

Sayfa

VI

 “Mühim değil” dedi
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 Çalmayı en iyi bildiğimiz müzik aletisin sen
 Finali hiç yapmasan olmaz mı?

Kayıp Hattat 12 (Haziran 2016):
 Bu gelmeyişin bil ki farklıydı önceki bin gelmeyişinden
 Hep senden fazla sendim
 Bitecek son güzün çarpıntıları
 Serin yaylaydı sendeki her nefes
 Eksilmesin kulağımızdan vızıltın bir gün bile
 Her şeyin bir zamanı vardı

Sayfa

VII

 Yüreğim geziyordu senin yanında
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