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Önsöz: 

Formaliteden yazıyorum. 

 

Kitabım “e-“ takısıyla da başlasa, hiçbir yayıneviyle anlaşmadan kendi gayretimle bir gece 

Word ile toparlayarak yapsam dahi bir önsözü olsun isterim. 

Diyecek onca şeyim olmuşken hepsinden önce söylemek istediğim ön sözler elbette ki var. 

Para ödemeden okuyorsunuz, reklam da almıyorum; o halde bir miktar yazar kaprisi 

çekebilirsiniz. Bu hakkımdır diye sözü çok da uzatacak değilim. 

Bu yazıları bir dönem blog sayfamda yazıp biriktirmiştim, yani tamamı bana ait. Hatta birkaçı 

editörüyle papaz olmadan önce bir yerel internet gazetesinde de yayımladı. 

Ne olur ne olmaz ihtimaline karşı toplayıp bir araya getirmek istedim. 

El değmişken böyle bir şey oldu, sizinle buluştu. 

 

Kullandığım rumuz için: 

Jemand in der TR <-> Türkiye’de biri 

Almanca. Ömrümün sekiz yılını (matematik ve fen dersleri dahil) çürüten Almanca dersi derin 

izler bırakmış olmalı ki bu dili kullanmışım. 

Doch! 

 

 

Şu anki blog adresi: http://jemandindertr.wordpress.com 

Eğer açılmazsa ve hala yazmaktan vaz geçmediysem,  paraya kıyıp “jemandindertr.com” alan 

adını almış olabilirim, onu da deneyin.  

 

 

 

 

Kasım, 2011 
yazıların tüm hakları bana aittir. 
yazılarda kullandı ğım resimler, sahibini bulamadı ğımdan 
izinsiz kullanılmı ştır.  
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İthaf: 

 

Severdim seni. 

Akşamları seni dirseğim masada, 

elimi çeneme yastık yapıp izlemek 

denizden denize salardı yorgun fikrimi. 

Hayatımdaki yerin başkaydı. 

Bir rutin çemberde dönüp duruyorduk. 

Ne oldu da böyle oldu inan bilmiyorum. 

Turuncu Japon balığım, seni bugün kaybettim. 

Balık halinle faniliğimi, dönüp duruşumu, hiçliğimi, hepliğimi… 

adını koyamadığım pek çok şeyi bir anda hissettiriverdin. 

Yine fark ettim ki, balığa balık kadar değer vermek gerekiyor.  

Olsun… 

Yazıları değilse bile bu oluşumu da sana ithaf ediyorum. 
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Sofralarda Yaşıyoruz 

“Can boğazdan gelir” derler, doğrudur. 

“Aynı yerden de gider” diye devamı 

da söylenmiştir yemekle çok arası 

olmayanlarca, yahut çok yiyenlere laf 

vurduranlarca. Bu da doğru. 

Bilirsiniz, kültürümüzde sofraların ayrı bir 

yeri var. Yemek bahane belki ama ince 

ince uğraşıp güzel yemekler ikram etmek 

de ayrı bir meziyet. İnsanları bir araya 

toplamanın en kolay yolu yemek vermek. 

O zaman davet daha muteber oluyor. 

Düşünün… Bayramdayız şu anda, bayram 

sofrası var. İlk gün hep beraber bayram 

sofrasına oturuluyor. Adet üzere çokca 

uğraşılıyor. Börekler, çörekler, tatlılar… 

Gelen giden için de sofra sürekli hazır, 

bilumum ikramlarla birlikte. 

 

Başka ne sofralarımız var? 

Düğün sofrası, asker sofrası, sünnet sorası, iftar sofrası, veda sofrası, hoş geldin sofrası, bebek sofrası, 

cenaze sofrası, mahalle sofrası… devamını getirebilirsiniz. 

Hayatımızda önemli-önemsiz pek çok şeyin bir sofrası var. Bir ucundan yemeğe bağlayıvermişiz. Kimi 

yapıldığı zamanla kimi de yapıldığı etkinlikle anılıyor. Çoğunun da kendine has olmazsa olmaz yemeği 

oluyor. Düğün çorbası, sünnet pilavı, bebek tatlısı, cenaze helvası gibi… 

Kimi zaman da sofraya bahane olacak önemsiz şeyler buluyoruz. Maksat bir araya gelmek. Kimi yerde 

muhabbet sebebi, kimi yerde ele güne karşı güç gösterisi, kimi yerde fakir-fukaraya doyma sebebi. En 

uzun iftar sofrası denemelerini hatırlayın. 

Her ne olursa olsun, evet, can boğazdan geliyor. 

Bizim aklımız, fikrimiz, çoğu şeyimiz boğazdan geliyor. 

Bölge bölge ayrı mutfaklara sahibiz. Sadece Hamsi balığından kırk çeşit yemek çıkaran mutfak 

kültürümüz var. Erkeklerimizin hiç bilmeyeni bile en kötü ihtimalle menemen yapabiliyor ki o da 

uğraştıran, püf noktası olan bir yemektir. 

Eh, Biraz da ehlikeyifiz. İmparatorluk geleneği nedir biliyoruz dedelerimiz sağ olsun. Misafirperveriz 

de. Tanrı misafiri kısmetiyle gelir, sofrası hemen hazır edilir. En azından metropolleşip apartman 

dairelerine tıkılmadan önce bunu biliyorduk. 
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Bu her şeyin bir ucunu yemeğe bağlayan mahir yanımız, ataerkil geleneğimizin “gizli anaerkil 

yanından” olsa gerek, bu konuda iyiyiz. 

Velhasıl, sofra bizim işimiz. 

Hazırlaması da, ağırlaması da, yemesi de. 
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Bu bir “sabah” yazısıdır. 

Sabah… 

“Güneş doğduktan sonra” ile “öğlen olmadan önce” arasındaki vakit diye bilindiğinden beri insanlar, 

sabah yapılan işleri gün öğlene varıp yarılanmadan yapıldığı için bereketli ve iyi kabul etti. Öğlen ve 

sonrasında kalkan insanlar “gün piç oldu” hissini defalarca yaşadı, çevrelerince işeyaramaz ve tembel 

etiketleriyle bulandı. 

Sabahı güneşin hareketlerine göre belirleyenler yazın başka, kışın başka sabah zamanlamaları yaşadı. 

Günümüz kapitalist düzeniyle her şeyin saatlere bölündüğü koşturma çılgınlığında ise sabah, mesai 

(08:00, hatta yolu da katarsak 06:00′ya kadar düşüyor) ile başlayıp öğle yemeğine kadar geçen zaman 

(12:00) olarak tanımlandı ve sabitlendi. 

 

Şehir hayatının koşturanlarından biri, bu sabah da gözlerini telefonun alarmıyla açtı. “Ertele” 

butonuna basıp uymaya devam etti. Tekrar çaldı, tekrar bastı. Artık 5. kez tekrarlandığında bir daha 

çalmayacağını işe geç kaldığında paparayı yiyip koşullanarak öğrenen şuuraltı, gözlerin aralanması 

için gerekeli sinyalleri alarmın ilk çalışından 25 dk sonra gözlere gönderdi. Bu “Pavlov deneği” haliyle 

gözlerini açan ama hala uyanamayan koşturanımız aynı refleks hareketlerle yatakta oturup ayaklarını 

aşağı salladı, parmak uçlarıyla bırakmış olabileceği yerde terliklerini buldu, bir eliyle kafasını, diğer 

eliyle kalçasını kaşıyarak tuvalete gitti, tuvaletten çıkıp kalçasını kaşımaya devam ederek banyoya 

geçip yüzünü yıkadı. Aynada gördüğü her zamanki bezgin bakışlı sabit yüz, yukarlarda taranmayı 

bekleyen serkeş saçlar ve düşük omuzlarıyla haftanın hangi gününde olduğunu hatırlamaya çalıştı. 

Bunu düşünmenin tek gayesi Pazar gününe ne kadar yaklaştığını bilmekti. Zira Pazar demek daha çok 

uyku ve o günlük “hiç iş” demekti. Bayağıdır ya ruya görmüyordu (bu teknik olarak mümkün değildi) 

yada uyandığında hatırlayamayacak kadar yorgun oluyordu (bu teknik olarak mümkündü). 

Biraz gayret ederek günlerden Çarşamba olduğu hatırlayabildi. Pazartesi olmasından çok iyi, Cuma 

olmasındansa kötü oldu bu. Haftanın ortası, muallak bölge gibiydi Çarşamba. Onun da kendince 
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sendromu vardı. Ömrü boyunca aralıksız çalışıyor gibi hissettiği yegane gün. Haftanın yarılandığının 

işareti, ne sevineceğini ne üzüleceğini bilebildiği, duygu hezeyanları yaşadığı gün bugün. Tesellisi 

Perşembe’nin habercisi olmasıydı, müjdesi ise Salı’nın geride kalmış olması, salt gerçeği ise dünden ve 

yarından farkı olmayacak bir iş günü olması. Kaç yıldır burada çalıştığını sabah düşünmezdi, hem 

çalışma ve yıl kavramlarını bir arada düşünmek afyonu patlamadan depresif etkilere yol açtığı hem de 

bunu öğleden sonra geyiğine yedirip ortam yapmak için. 

Bugünü hayra yorup Perşembe’yi ve en sonunda silsile ile Pazar’ın geleceğini düşünerek iyi 

hissetmeye çalıştı koşturan, üstünü alelacele değiştirip mutfağa yöneldi. Burada içini müthiş bir 

pişmanlık kapladı, zira  ikinci alarm çalışında uyansaydı kahvaltıdan tek nasibi zamanın daralmasıyla 

ağzına atabildiği iki zeytin olmayacaktı. Yumurta ve sallama çay tüketebilmesi çok mümkündü. Bu, 

yine iş yerinde poğaça yiyip çayla ıslatmak demekti. Yine midesini şişmiş hamurla doldurup rahatsız 

olmak, ne doyduğunu ne aç kaldığını bilebilmek demekti. 

İsyan edercesine üçüncü zeytini de ağzına alıp kapıya koştu koşturan, ayakkabılarını Pazartesi’den 

beri ertesine güne aktardığı “boyama” görevini bugün de yarına havale ederek giydi, kapıyı çektikten 

sonra evde ne unutmuş olabileceğini düşünerek 3 kat merdiveni indi, sokak kapısından çıkarken 

zeytin çekirdeğini ağzından üfürüp yere düşmeden boya bekleyen ayakkabısıyla son vuruşunu yaptı. 

Sabah sporunu da yapmış olmanın rahatlığıyla otobüs durağına yol almaya başladı. 

Takribi 45 dk süren yol öncesi saat 07:10′u gösteriyordu. Kendisi durağa geldiğinde otobüsün de 

durağa gelmesine takribi 3 dakika vardı. İş yeri, indiği yere çok yakın olduğu için takribi işe varış süresi 

ile otobüsün ineceği durağa varış süresi aynıydı. Kendisini bir saatten onbeş dakika eksik sürecek 

yolculuğuna hazırlamak ve afyonunu patlatmak için elini cebine atıp hala taksitini ödediği müzik 

aygıtını çıkardı, kulaklığını takıp kontrol etti ve günün ilk şarkısını patlattı: 

Adele – Rolling in the Deep 

Sistemin götürüp getirme aracı, şarkının ilk dakikasında götürme görevini ifa etmek üzere durağa 

geldi. Koşturan’ın otobüse binerken aklından geçen iki şeyden biri (hala) evde ne unutmuş 

olabileceği, diğeri akşama kaç saat kaldığı oldu. 
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Beğeniyorum, Öyleyse Varım! 

 

Sosyal ağların “aşırı sosyal kollarında” “beğenerek” feci halde sosyalleşiyoruz. 

Hatta bir grup, sosyal çevresinin evrensel paylaşımlarını hem beğenip hem de yorum yapabiliyor. 

Başka sitelerde aynı buton olmadığında beğendiğini nasıl ifade edeceğini bilemeyenler de var, sudan 

çıkmış balığa dönenler, eminim. 

“En azından retweet olsaydı” diyenler… 

Aslında “biz” diye genellemeye gerek yok. Bu yönde hareket eden bir sosyal güruh, evet, var. Durum 

kendini genelleştiriyor, farkındayız. Akşam bir yerlerde toplanmayalım mesela. Face’e girip (her yerde 

facebook sayfası reklamı yapanlar bu oluşumun özel teşebbüs olduğunu ilerde farkedecek olmalılar, 

Dernek veya KİT gibi bir şey değil, varlığımız üzerinden para kazanan bir şirket facebook yahut twitter 

yahut türevleri) kim ne paylaşmış, hangi guruba girmiş, kimi beğenmiş, beğenme portföyümde hangi 

film, şarkıcı, sporcu, kitap (entel görünmek isteyen internetsosyali için), şehir… var bi bakalım, yeter. 

Birbirilerini gerçekten görmeden sevip ayrılanlar var. Ortak beğeni gruplarına girip “etiketler 

edinerek” gelişen sosyal paylaşım siteleri var… İnsanlar “aidiyet” duygularını bu dandik etiketlere 

kaydırmaya başlayacak yakında, korkutucu istikbal budur, korkulmalıdır da. Zira sanal-sosyal yaşam 

evrimini yaşıyor ve ne yazıkki farkında olmayarak buna biz, bu yönde yön veriyoruz. 

Kişilere-olaylara tepkiler de yine bu alemin kuralları çerçevesinde gelişiyor. Kızınca mesela blok 

koyuyor, mesajlarını siliyor, ilişkisi olduğu biriyse ilişki durumunu “var”dan “karışık”a veya “yok”a 

çeviriyor; çirkef biriyse sevmediği insanın telefonunu bir kaç yerde dağıtıp sahibini rahatsız ediyor. 

Gerçek depremlerde, felaketlerde tepkisini, teması bu olaylardan biri olan “1milyonluk gruplara” 

katılarak gösterebiliyor. Grubun duvarına “çok kötü yhaaa” veya başka bir şey yazıp, sonuna ne kadar 

üzgün olduğunu parantezin sayısının gösterdiği üzgün surat ifadesini de yaptığı zaman, tamam. Artık 

o olay için dertlenmiş, üzülmüş ve tepkisini göstererek sosyal görevini yerine getirmiş oluyor. 

Hepsinin ortak noktası, oturulan yerden yapılması. 

Dahası, hayal gücüyle sınırlı… 
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Artık hepimiz bir ucundan tutup bu hayatın bir yerinde bulunuyoruz. Misal, bu yazıyı okuyorsanız blog 

sayfamı ya takip ediyorsunuz ya da bir internet araması sonucu sayfama düştünüz. Bundan sonraki 

geleceğimizin de kaçınılmaz gerçeği “Sanal Hayat”. Herkesin sanal alemde bir adresi olmak zorunda 

olacak. Bunu gerçeğe tercih etmek yine adres sahibinin tercihi olacak. Maksat “arayan bulsun” mu 

yoksa “sadece orada bulsun mu” zaman gösterecek. 

Sosyal Medya diye bir şey var, o daha farklı. Şunu kabul etmek lazım ki, Sosyal medya da olsa (en az) 

350-400 kişiyi takip listesine alan birinin onları takip edip laf yetiştirmek için ayıracağı süre bir günün 

büyük bir kısmı olacaktır. 

“Ben Merkezli” olma yolunda hızla ilerleyen Sanal Hayat’ın sandalyepopoluetiketmanyağıyerlileri, 

gerçek hayatta edinemeyeceği yüzlerce arkadaş içinde aşırı sosyal “retweet”, “beğen” ve “çok iyi 

yhaa” halleriyle ilerisi için umut vadetmiyor, ne yazıkki… 

Belki de her şey IRC’nin basitliğinde kalmalıydı… 
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Gönül Yarasına “erdemli merhem” 

 
 

eğer her şeye rağmen bir gönül harbinden çıkılmışsa , kişinin kafasını dağıtıp kendini toplamasında 

“işkoliklik” iyi bir seçim. terapi tadındaki bu yöntemde işlere gömüldüğü yerde gözünü açıp başka 

birine bakamıyor, aklına getiremeyecek kadar zihnini uyuşturuyor. alkole nazaran daha iyi. 

dahası bunu bilinen bir “erdemle” yapıyor: çalışmak! 

sonunda ikinci steve jobs olma garantisi tabiki yok zaten maksat da bu değil. 

iş, gerçekten liman gibi oluyor. bir de yoracak kadar yoğunluğa sahipse, insan bir başka şey yapmaya 

cesaret edemiyor zaten, habire gömülmek istiyor. daha fazla… daha fazla… daha fazla iş, daha fazla 

sigara tabi. basit gibi duruyor ama kazın ayağı öyle değil. bir sürü şeyden ciddi şekilde kopuş, 

uykusuzluk, dengesiz beslenme, değişik ilgilere yönelme (ilgilenecek kadar vakit ve enerji kaldıysa 

tabi) ve mesaileri kendini vererek yerine getirme cidden canı yanan insanın yada bir ruh hastasının 

yapabileceği bir şey, normal insan işi değil. 

Sonuçta aynı iş yerinden 7-8 sene devamlı çalışılabliyor. Bu sürekliliğin de gerçekten “sırları” olabiliyor 

görüldüğü gibi (“sır”rın çoğul söylenmesi baştan geçen macera sayısına bağlı tabiki). 

Hani, bir gazeteci gelip bu garibana “efendim, bunca yıl aynı yerde çalışmanın sırrı nedir” diye 

sorsaydı, “düzen ve disiplin” cevabını vermek sağlam bir yalan olurdu. 

*** 

ilişki bittiten sonra onda-bunda bir şeyler yaşatmayı sevmem (sevmemek yapmamak demek değil 

tabiki). “aşk“ kelimesini de sevmem, takılabilecek başka bir isim beni daha memnun ederdi. çağdaş(!) 

türkçeyle sevilgeç, yıkaç, coşturgaç, hopoturtuphopkaldırgaç gibi saçma bişey olabilirdi mesela. o 

kadar çok ağıza sakız oldu ki bazen telaffuzu söyleyeni çok basitleştiriyor. insanın hal-tavır toplamı 

bunu söyleyebilmeli, buna inanırım. kısaca hissedilen ve hissettirilen şeydir, kolayca söylenen değil. 

çünkü zaten kolay bir şey değildir. 

şu halde, isimler mühim değil, birilerini vaktinde kendi hallerinde dünyalara değişemiyorken, şimdi 

ifade ettikleri ile aynı kefeye koymak onları bilmem ama bana ağır geliyor. dahası sevda 

işine  güvenmiyorum ve karşıma gelecek insanın samimiyetine inanmıyorum. bunun aksini ısrarla 
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hissettirmeye çalışan herkese de selamlarımı iletiyorum. insan olarak herkes değerli, canımı ciğerimi 

dökebilirim ama mümkünse yaklaşmayalım. 

*** 

(eğer insan kendini bir yerde bulu(veri)yorsa, önceki yerle şimdiki yer arasındaki mesafe-zaman, kayıp 

olduğu yeri-zamanı ifade eder, adı üstünde “kayıptır.” ne var ki kimi kayboluşlar daha anlamlı 

bulunuşlara yol açar. tabi “kim bilir” perdesinin arkasında söylüyoruz bunu, olmadığı daha fazla 

vakidir)… 

*** 

insan yazarak da çok rahatlayabiliyor. ancak bunun devamlılığı ters de tepebiliyor. son tahlilde, 

üstüne gitmeden serbest düşmeye bırakmak daha mı iyiydi emin olamıyorum. bu şekilde yazarak da 

sayfalara gömülünüyor. gömülünmek : ) 

*** 

insan her seferinde üstünü örtecek bir şey arıyor demek ki. 

boşluk hissi üşütüyor. 

işin sonunda her şey “belki”lere kalıyor ya, illet oluyorum! 
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ÖZLEM(EK) 

 

Özlesem… 

Özlüyorum hatta… 

İnsan niye özler? 

İnsan neyi özler? 

Özlem diyorum; Bunun fiili özlemek, faili özleyen. Bir de meçhulü var, ortalarda olmadığı için işin 

sebeb-i hali. Ona hiç bir şey demiyorum, diyemiyorum, çok sıkışırsam özlenen diyorum. 

Hepsinin demlenmiş haline de hasret diyorum. 

Özlediği zaman insan, kalbinin az altında bir boşluk, kalbinin sol-üstünde bir yoğunluk hissediyor. O 

zaman anlıyorum ki içime bir şey oturmuş. Eksikliğini hissetmişim derinde ve yüzeyde onunla ilgili bir 

şeyler belirmiş. 

Özlem, merakla karışık duygu. 

Merak ettiriyor: Özlenen(kişi, mekan, zaman…) ne halde? 

Şimdi onun neresindeyim, bu yerde ve bu halde? Tekrarı olacak mı?.. 

Merak, kimisinin can damarı. Hayatı merakıyla ve bunun sonucu cevaplarıyla, keşifleriyle yaşıyor. 

Lezzet alması için önce tadını merak etmiş olması gerekiyor. 

Özlem, hüzünle karışık duygu. Hüzünlendiriyor özlemek. Hüzün, bir kez daha özlem oluyor. 

Beraberinde nemli gözleri, dalgın bakışları getiriyor. Hüzün dediğin tomurcuk çayı gibi. Eşlik ettiği 

duyguya dolgun bir koku veriyor. Hazin deniyor hüzünlü olana, bu efsunla bulanmışa. 

Özlem, yitik zamanların duygusu. İnsan kendisini yitik hissettiğinde daha bir özlüyor. Bugününden 

memnun değilse, geleceğinden ses gelmiyorsa, zaten seslendirilmiş ve bir kez yaşanmış geçmişini 

özlüyor. 

Geçmiş denen şey ilginç, bir kazan gibi. Kişinin heybesinde biriktirdiği her şeyi. 

Varlık şartı, yaşanmış olması. Buradan seçilebilir olanlar da özlemin portföyünü oluşturuyor. Seç-
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beğen hesabı. Ama almak yok, onun için tekrar yaşamak gerekiyor. Sadece bakılabilir olduğu için 

özlem oluyor zaten. Ulaşılabilir olmadığı için. 

Özlem, aynı zamanda itici güç. Bazen bir şeyin yapılması, önce özlenmiş olmasıyla mümkün oluyor. 

Hayatın sıradanlaştığı zamanlarda insan daha önce güzel geleni özlüyor. Özleyerek onu istiyor. 

Elinden geliyorsa mutlaka yapıyor. 

Özlem, aynı zamanda kişiliği itibariyle dişi bir duygu. 

Belki bu yüzden aynı zamanda bir kız ismi, takvimlerin arkasında yazdığı gibi. 

Saldırgan değil, korumacı, masum, naif… 

Kişiyi daha edilgen yapıyor. Hassaslaştırıyor. 

Hasret de kız ismi, Vuslat da. 

Gariptir, Umut‘un cinsiyeti yok; ve güzeldir, değiştirmeden güzelleştiriyor. 

Özlem, “iki” heceli kelime. 

Özlemek için “bir” kez yaşamış olmak yetiyor. 

Özlemlerinizin günlerinizi güzelleştirebilmesi dileğiyle… 
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Birandayerlebir 

 

 

 

Tepetaklak da deneblir, çakılmak da… 

Birandayerlebir’in tanımı “aniden, kısa 

ve hesapsız zamanda, altüst eder şekilde 

gelişen” şeklinde olabilir. Bu şekilde 

yeknesak yazılmaz elbette, ama 

hayattaki tekrarı onu bu şekilde, 

tamlamadan çok bir isme dönüştürebilir. 

“beklenmedik zamanda” ve 

“beklenmedik şekilde” diye bir 

genelleme yapmak doğru olmaz. Pekala 

ikisi de bekleniyor olabilir. Terimin 

çarpıcı havası kişinin, ne olduğunu 

anlayamadan olup bitivermesinden gelir. 

Beklentilerden bahsetmez. 

 

 

 

… 

İnsan bazen bilerek ve isteyerek, kendia ayaklarıyla giderek birandayerlebir olur. İlle de bir mantık 

çemberine sokmaya gerek yok. Sonuçların arasında pekala bu çarpıcı durum da vardır ve bile bile, 

diğer sonuçların yüzü suyu hürmetine, saygı ve görev bilinci ile durumun üstüne gider, sonunda da 

kötü ve yüksek ihtimalle birandayerlebir olur. O, kabullerinin kahramanıdır, erdemlerinin neferidir. 

Veya bütün kötü ihtimaller yanında, olabilecek tek bir iyi ihtimalin peşinden yalınayak koşarak, bütün 

ümitsiz gerçekliğini örten bir kör ummayla bu yola girebilir. 

İlki muhakkak ki vefa, kadirşinaslık veya aklıma gelmeyen başka bir erdem sonucu gelişir. Garip olan 

ikincisi. 

Bu, kendi yalanlarına inanacak kadar çaresiz birinin hayata tutunmak için veya tam tersine hayattan 

kopmak için edindiği refleks olabilir. Bir ucu hayallere, diğeri vazgeçememeye, bir başkası bağımlısı 

olunan bi hisse, belki bir başkası tamamen korkuya…  dayanır. Evrensel erdemlere değil, açıklanamaz 

bir şekilde bu birandayerlebir oluşa koşar insan. Bunun olabileceğine alışmak, işkenceye uğrayanın 

acıya alışması gibi. Kendini bu fikre alıştırır, zaman geçtikçe bu acı tadın müptelası eder. Bir tek iyi 

ihtimali çevrelen onlarca kötü ihtimalin arasında koşar. O iyi ihtimalin varlığını bilmek, bütün kötü 
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sonlara alıştırır, yavaş yavaş sevdirir de. Bunun için işkence tam günlük etkinlik değildir. İşkenceciler 

yorulduğu için değil, esiri acıya alışmasın diye dinlenmesine izin verir. Bu şekilde eziyet veren bir 

eylemdir, sürekliliği esiri tatmine götürür. 

Bir yerden sonra uçurumdan atlamak gibidir. Koşar, koşar, koşar… ileri zıplayarak kollarını açar 

huzurla, veya kollarını serbest bırakır gevşeyerek, kendini yer çekiminin ve yerin bu çekime tepksinin 

her şeyi halledeceğinden emin boşluğa bırakır. Koştuğu şey ufuktaki güneş değil, günbatımı manzarlı 

uçurum düşüşü olur. 

Kafasında dönüp dolaşan fikirleri günlerce, aylarca yaşar… 

Düşüşü bir kaç saniye… 

bir anda yerle bir olur, birandayerlebir fikrinin gereçteki karşılığıyla. 
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Türkiye: Renkler ve Balans 

 

Hayatı bir dengede seyrettirmek, ideolojilere, çekişmelere fazla karışmadan, balansı bozmadan 

yürüyebilmek zor değil aslında. 

Hepimiz belli bir çevrede doğuyor, başta aile olmak üzere yetiştiğimiz çevrenin kültürünü sindirerek 

yaşıyoruz. Farklı bir çevreyle tanışana kadar da habersiz kalıyoruz yeni renklerden, balığın sudan 

habersizliği gibi. 

“Azılı komünist” “koyu faşist” “kökten dinci” diye etiketlenen nice insan belki yetişirken karşıt 

görüşün bulunduğu çevrede olsaydı şimdiki haline zıt biri olacaktı. Belki uçlarda yaşama meyilleri 

ortaktı. 

Veya etnik olarak düşünelim, farklı gruplardan birine mensup olarak. Mesela bir Laz olarak 

Karadeniz’de veya bir Kürt olarak Doğu Anadolu’da doğmuş olabilirdi. İnsanlar doğdukları yeri ve 

büyüyecekleri çevreyi kendileri seçmiyor. Dahası, doğmuş oldukları ve yetiştikleri kültür kendilerini 

diğerinden aşağı veya yukarı yapmıyor. İnsanlar, erdemleriyle yüceliyor. Kimse dedelerinin 

günahından sorumlu tutulamaz. Tekrarlayana kadar… 

Bu manada çok düşünmüşümdür, pek çok insanla empati yapmışımdır. Ailem, bitirdiğim okullar, bu 

çerçevede gelişen çocukluk ve gençlik arkadaşları… Hepimiz yetişirken yediğimiz aşın, soluduğumuz 

havanın çocuklarıyız. Hepimiz pek çok şey olarak pek çok yerde doğup pek çok yerde 

büyüyebilecekken, şu anki etnik kimliğimizle, “doğdumuz yerde” doğduk, bu çevrede yetiştik. 

Herkesinki kendine has ve bir tane. Burada biraz dikkat rica ediyorum; Olabileceğimiz “yüzlerce” 

ihtimal arasında olduğumuz “bir” kombinasyonla bugün hayatta olmamız bizim özene bezene yıllarca 

çalışarak yaptığımız bir şey değil. Tek yaptığımız(!) doğmak bu kimliği almak için. O da bizim tercihimiz 

değil. Memleketin diğer ucundakini beğenmeyen bir diğer ucundaki delikanlı, kalıplarının ve 

önyargılarının farkında mısın? Bunu düşünerek, yurdun diğer kesimlerinde yaşayanları şu veya bu 

diye yargılayamayız. Bunu yapan bolca insan var. Tercih edilebilir olan zihniyetleri benimsemek veya 

eleştirip karşısında durmak. 

Geliştirmemiz gereken ortak erdemler var; farklı renkleri de görebilmek, farklı melodileri 

dinleyebilmek, yargılama dozuna varmadan eleştirebilmek, eleştiriye açık olmak, her bilgiyi kabul 

etmek değil “düşün-araştır-sorgula” süzgecinden geçenleri kabul etmek, çalışmak gibi, gibi, gibi… 
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Özellikle genç neslimizin yoğun olduğu ülkemizde bu dinamiklerimizle yakın tarihimizde oynayıp 

kardeşi kardeşe kırıdıracak kadar yurdum insanını başkalaştırmadılar mı? 

Bugünlerde üzülerek “tekrar” iziliyoruz Doğu illerimizde dönen dolapları. Gencecik öğretmenlerimizin 

hayata “nasıl” veda ettiklerini, bunu kahpe ellerin bir an düşünmeden yaptığını… Şunu da biliyoruz ki 

bunu yapan o yerin yerlisi değil. Bu, halkın tepkisi değil. Şerefsiz örgütün zebani tetikçilerinden bir 

kaçı. Belki Kürt bile değil. Yapmak istedikleri çok açık: “Korkun ve gelmeyin. Mekan bizim, söz bizim.” 

Siz? Burada gelen ses Kürt kimliğinin ardına saklanıyor. Bu şekilde o coğrafyayı insanıyla birlikte geriye 

kalandan ayırıyorlar. İşin olduğundan çok derin olduğunu herkes biliyor. 

Şunun pek çoğumuz farkında olmalı ki “Kürt sorunu” diye bir olgu hiç yoktu ve olmadı da. Bunu sorun 

haline getirmek isteyen zihniyet hep oldu. Aidiyet kazandırdıkları Kürt kültürü mensuplarına da Kürt 

olmayanları, o coğrafyanın dışında yaşayanları hep sorun olarak göserdiler. 

’80 öncesinde ideoloji savaşları vardı. Sağı-solu, aleviyi-sünniyi biribirine kırdırdılar.  Dünya savaşları 

zamanında dışardan beceremediklerini savaşsız yıllarda içerden bigüzel yaptılar. İhtilalden sonra ülke 

baya bi geriye gitmiş olsa da bu işler duruldu ve çok zaman geçmedi ki bu sefer de bu bela çıktı. Şunu 

artık çok iyi biliyoruz ki ülkemizde dış mihrakların gizli(!) planları oynanıyor. İyi ki gizli… Bunu bile bile 

düştüğümüz tongalar “basiretsizliğimizi” gösteriyor, başka bir şeyi değil. Neden Çerkez sorunu yok 

mesela Kürt sorunu var bu memlekette? Doğu halkı pek çok etnik renge sahip ama o coğrafya 

anıldığında akla tek etnik kimlik geliyor. Çünkü Bu isteniyor. 

Bizim ateşli halkımız ve devletçi geleneğimiz var. Bundan olmalı, vazifemizi oy kullanmak ve kalanını 

devletten beklemek sandığımızdan bunlar başımıza geliyor. Seçilen insanlar devlet erkanına girince 

kutsanıp yedi kat semaya çıkıyor sanki. Gerisi meclis koltuğu görsün yeter. O insan senin yerine her 

şeye karar veremez, her şeyi çözemez. Senin aklı selim alt yapın olacak bir kere. Bu şekilde 

devletimizin her şeyi çözmesini bekliyoruz. Olmadığı yerde biri bir taş atıp kaçınca birbirimize 

giriyoruz. 

Bizim Kürdümüz, Çerkezimiz, Gürcümüz, Ermenimiz, Lazımız, Abhazımız, Romanımız, Arabımız… Bizim 

bu ülkede yaşayan milyonlarca “renkli” insanımız var. Komşularımıza bir bakın bizim kadar rengi 

barındıran hangisi var? 

Bize yakışan, Türkiye yolunda beraber yürümek. Bizim hakkımız “kendi insanımıza” karşı canımızı 

ortaya koyarak mücadele değil… Doğudaki teyzemin hakkı bir çocuğunu askere bir çocuğunu dağa 

verip hangisi önce ölecek diye yüreğinde ateşle beklemek değil… Kuzeydeki amcamın hakkı gül gibi 

yetiştirdiği kızına Batman’ın hele bilmem neresinde terör isabet edecek mi diye eli yüreğinde 

beklemek değil. Bu çocuklarımızın hakkı da farkında olsunlar yada olmasınlar bu değil. Ve yine 

farkında olsalar da olmasalar da bu gençlerimizin bugün ve bundan sonra yapmaları gereken çok şey 

var; kendi çocuğunu bir arabada taranıp öldürülmüş veya bir dağ ininde roket isabet edip parçalanmış 

bulmamak için. Biz, birbirimiz için ölürüz, doğru ama yanyana, aynı cephede, düşmana karşı. 

Yapmamız gereken “cehaletle” mücadele. 

Bundan önce de olduğu gibi bugün de ve bundan sonra da: zaman, birlik zamanı. Kafatasımızın 

şeklinden dolayı değil, “Türkiyeli olduğumuz için” Türküz. 

Ders almak için “biz”e ait yüklü bir geçmişimiz var. 

Sosyal ve fiziksel depremlerimiz var. 
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Kayıplarımız ve bu acı kayıplarımızdan kazandığımız tecrübelerimiz var. 

Birbirimizi anlayacak kadar aynı, sevecek kadar başka renklerimiz var. 

Bu kadar rengi “hiç sömürgecilik yapmadan” toplayan topraklarımız bir zamanların rüyasıydı. Şimdi de 

Türkiye bizim rüyamız, sevdamız. 

Hamsi’den bile 40 çeşit yemek çıkaracak kadar mutfağı zengin olan bir milletin insanlarının tek tip 

olmasını kim isteyip bekleyebilir? 
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Mutluluğun Çıkmazları 

 

Ne garip değil mi hayat? 

Mutluluk arıyor insanlar… İnsanlar mutluluğu “arıyorlar”. 

Altın aranır, su aranır, ev aranır… Sigaraya çakmak, çaya şeker aranır… Bunlar bulunur ve somut 

kavramlardır. Elle dokununulur, sahip olunur, ihtiyaç giderir, ziynet yapılır… Hacmi, ağırlığı, parasal 

değeri vardır. 5 para etmemesi dahi bir değerdir. 

Ama ilki, aynı huzur gibi “her yönüyle” soyut bir kavram. Tamamen hissedilerek varlığı kabul ediliyor. 

Hisler, insanın üç gerçekliğinden biri. 

Diğer ikisi bedeni ve aklı. 

Somut değerlerin peşinden koşarken insan, soyut tatminler peşinde koşuyor aynı zamanda. Yani, 

yaşamın zaruri ihtiyaçlar dışında kalan her şeyi değerli yapan, insanın kabul ettiği soyut değerler. Altın 

neden değerli mesela? Neden altın? Hala bir mesneti yok. 

Aklıma metal detektörleri geliyor. Define arayanlar çok kullanır. Toprağın metrelerce altındaki değerli 

metalleri bulabilmek için en büyük yardımcılarından biridir. Sağdan soldan gelen define haritalarından 

sonra tabiki. Definecilerin efsaneleri dilden dile dolaşıp bu işin ana fikrini besler: 

“Yerin altında senin için hayatın bütün imkanlarının anahtarı yatıyor. Hazine!” 

Sonra, günün büyük kısmında at yarışı “çalışarak” altılıyı tutturmaya çalışanlar aklımda. Günlerce, bir 

öğrencinin sınavlara hazırlanmadığı kadar çok zamanda çalışıp atları, jokeyleri, pistleri… dedesini 

tanıdığından daha iyi tanıyarak öğrenenler. Ganyan hayatlar… Tutturamayarak geçirdikleri uzunca 

zamanda renk değiştiren hayalleriyle ve her tutturamayışta kabul ettikleri bir sonraki şanslarıyla. 
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Bu iki örnek, mutluluğu kestirme yoldan arayanlardan. Öyle kestirme ki, bir ömür sürebiliyor… Yalan 

gibi aynı, biri bir sonrakine sebep oluyor, vazgeçene kadar… 

Bir de bu bedavacı zihniyetin dışında elindekini uzaklaştıranlar var. Evet, kolay para ve bu paranın 

getirdiği her türlü kolaylığın peşinde değiller ama… Bu bazıları, birileri kendisi için uğraştığı, dibinden 

dibinden sevdiği halde hayatın dramından dem vuruyor. Yanı başındakini görmüyor. Uzakta kalana, 

dokunul(a)mayana daha muteber, daha değerli bakıyor. O göz, eksik kalanları tamamlanmışlardan 

daha fazla görüyor. 

Mutluluk, kayıplarda “yitiyor”, uzaklarda “kalıyor”, gidenlerle “gömülüyor”. Yakınında gezinenlere hiç-

bir-şey bırakmıyor. 

“Hayat = Dram” ve mutluluğu hissettiren, kendisiyle arasına örülüp aşılmaya çalışılan koca koca 

duvarlar… Ona çölün diğer ucundan bakmayı, günlerce kum tepelerini aşıp susuz yürüyerek bu yolda 

seraplar görmeyi seviyor. Aslına bakarsanız onun aradığı mutluluk değil, ne kadar çetrefilliyse o kadar 

iyi olan, ona giden yol. Onun arayış hali. 

Mutluluk, kanaat etmekte, elindekini görmekte gizli. Irmaklara da sahip olsan içeceğin suyun en fazla 

miden kadar olduğunu bilmekte, denizlere de sahip olsan yüzebileceğin yerin gidip dönebileceğin 

kadar olduğunda gizli. Yanındayken görüp kıymetini bilmekte gizli, yakını uzak etmekte değil. Gizli de 

değil aslında, sadece anlattığım onca kısayolcu-doyumsuz insan için, uzaklara bakıp yanına 

bakamayan için sır perdesi altında. Bugün’ün elinden tutup ne kadar kıymetli olduğunu gülerek 

söylemek gerek… 

Garip mi hayat? 

Yok canım… Garip olan insanlar… 

Geride garip bırakılmış mutlulukları var. 
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Adı: Yâdigâr 

 

Söylediği onca şeyin içinden “Yardım eder misin“i tam olarak hatırlıyordu. 

Ve ondan sonrasını. 

“Tabiki de… bi’daha anlatır mısın?“ 

dedi sihirli kelimeleri duyunca. 

Anlattı. O da baştan dinledi. 

Yadigâr için kulağından geçmesi gereken belli başlı kelime ve tamlamalar vardı. Bunların ne 

olduğundan çok ifade ettiği mana önemliydi. İhtiyacı anlatmalıydı ve muhtaçlığını hissettirmeliydi. 

“Yardım erder misin?”, “İhtiyacım var”, “Bir şeyler yapılmalı”… ve türevleri. 

Genelde sessiz bekler, ortamı gözlerdi. Bazen durumdan vazife çıkarırdı Yadigâr. Biri yardım etmeliydi, 

gidişi düzeltmeliydi, ihtiyacı gidermeliydi, bunu mutlaka muhtaç insandan başka biri yapmalıydı ve bu 

genelde kendisi olurdu. O görürdü çünkü. Kahraman değildi, öne çıkmaz, yaptığını sahiplenmezdi. 

‘Kim olsa yapar‘ der geçerdi. İnsanlardaki değerini sağlayabildiği fayda ile ölçerdi. Yardım istemeyi 

sevmez, mecbur kaldığında ‘karşısındaki kendine dünyaları bağışlıyormuş gibi‘ incelikle isterdi. 

Kullandığı şeyin bir marazı olması şarttı. Sorunsuz araba almaktansa daha ucuzunu, dertlisini alır, 

uğraşır, temizinden pahalıya maleder, dertsiz olunca da satardı. Genelde zararına. Araç da, yeni sahibi 

de bu halden hep memnun kalırdı. Kuşu çalışmayan guguklu saati, sesi bir gidip bir gelen televizyonu, 

camı kırık kol saati, Bir bacağı sallanan ceviz ağacından sandalyesi, boyası-verniği atmış resim 

çerçevesi, Aynası kırık metal işlemeli aynası… Yadigâr’ı görmeden önce bu haldelerdi ve O’ndan sonra 

eski güzel günlerine dönmüşlerdi. Tabiki iyileştirilen bu eşyalar daha sonra birilerine hediye edildi, 

yeni muhtaçlara yer açmak için. İkinci el eşyalar hep daha güzeldi. Ama ucuz oldukları için değil. 

Kız arkadaşları da normal sayılmazdı. Sonuncusuyla en çok yaklaştıkları zamanlar kızın ağır 

depresyonda olduğu zamandı. Yadigâr’ın yaptığı, iyi kabul edilen kişiliğiyle onun yanında olmak, 

dinlemek, yargılamamak ve ihtiyacı olduğu düşündüğü şefkatsi, sevgimsi ilgiyi ona vermekti. Zamanla 

iyileşti, dengesi yerine geldi kızın. Sonra eskisi gibi olmadı ilişkileri. Ondan Önceki sevgilisi aşırı sosyal 

ama içini gizleyen, bundan canı yanan ama belli etmeyen biriydi. Bunun bir adı vardı ama Yadigâr için 

adı olmasından çok normal olmaması önemliydi. Daha önceki birkaçının başka başka şeyleri… 
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Bunların bir diğer ortak noktası her şey düzelip iyiye gitmeye başladığında durumun kendiliğinden 

bitiş yoluna girmesiydi. Hasta zamanlarında gösterdiği ilgiyi herkesin “kaymağını yemek” dediği güzel 

zamanlarında gösteremedi ve her seferinde bitti. Kimi terk etti, kimiyle de olmadı. 

Sevmediği şey, iyi niyetle yaptıklarının üzerinde vazife olarak kalmasıydı. O, ihtiyacı olduğu sürece 

yardım edeceği her neyse zaten ederdi. Ama birileri kendi yapabilecekken o şeyi, ısrarla O’ndan 

beklemeye başladığında artık iyi biri olmazdı ve sevimsizliğini gösterirdi. Değer/Fayda dengesini 

pekâlâ kendi kurabiliyordu. 

Hayvanlarla ilişkisi aynı biçimde değildi. Her zaman muhtaç olmalarına rağmen evcil hayvanların bir 

gün kendi kendine yetemeyecek olması ve bunu insansı bir hisle hissedemeyecek olmaları O’nu bu 

varlıklara mesafeli bırakmıştı. Belki balıklar. Onlar olabilirdi. Sürekli balık balık gezerlerdi. Ne kediler, 

ne kuşlar, ne köpekler ne de iguanalar ilgi alanına girebildi Yadigâr’ın. Belki minik muhtaç bir 

yavrukenki halleri hariç. 

Mükemmele alerjisi vardı ve hiç bir şey eksik de olmamalıydı. Bu bazen çıkmaz olurdu. Yadigâr için 

mükemmel beraber yaşayamayacağı şey, eksiklik başkasının harikalar civarında gezinebilmesiyle o 

anki hali arasındaki farktı. Kendini sürekli eksik hissederdi. Ne yapsa içinde tamamlayamadığı bir yer 

vardı, sürekli boş kalırdı üstten bir kısmı. Doldurmak için başka bir şeyler takviye yapar yine 

dolduramazdı. Bazen içinin delik olduğundan şüphe ederdi. Bir yerden kaçıyor olmalıydı. Başkaları 

daha azıyla daha bütün yaşayabiliyordu. Kesin bir kaçak vardı. 

Kendini bütündeki eksikte, insanlardaki ihtiyaçta, eşyadaki marazda var olarak gören, 

tamamlanmışların içinde kendini bulamayan biriydi Yadigâr. Kendini her şeyin iyi gittiği bütün içinde 

gedik, boşlukların olduğu yerde yama gibi görürdü. Bu çelişkili halinin ‘içindeki kaçak’ olduğunu kabul 

etmedi hiç. 

Yetenekleri vardı. Resim yapabilir, orta hallinin üstünde bağlama çalabilirdi. Çok güzel olmayan sesi 

onda çirkin de durmazdı. Çaldığını ve söylediğini dinleten bir şey vardı. O, bunları hiç öne çıkarmadı. 

Faydası dışında kendisini ismiyle hatırlatacak kişisel becerilerini sergilemedi hiç. Başkasındaki bir 

eksikliğin tamamlayarak görünmeyi kendini kendisiyle göstermeye tercih etti. 

O’nu iyi biri olarak bildiler. Yadigâr’la tanışan hemen herkesin yardımsever bir hatırası vardı. 

Yokluğunda bir meleğin eksikliğini hissetti beraber yaşadığı insanlar. Bir iyilik eksikti. 

Bir adını hatırlayamadılar. 

‘Yadigâr yok‘ diyemediler. 
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Manik-Depresif (Bipolar) Ruh Anatomisi 

 

hiç kimse ve herkes, hiç bir şey ve her şey arasında sadece uç noktalarda yaşam bulan, yerleştiği 

bedeni ordan oraya savuran duygu ve fikir kümeleri. 

depresif zamanlarda “her şeyin” “hiç bir şey” parçası olan, yokluğuyla varlığı kovalayıp bir şey 

olmaktan korkan, hiçliğinden dem vurup sonsuz varlıktan bu şekilde ayrılan, zamanın zamansızlığında, 

koordinatsız bir düzlemde istikametsiz seyreden, durarak son sürat gitmeyi başaran ve limitleri 

aşarken durduğunu düşünen, tadın tatsız yanını arayan, tatsızlıktan müthiş lezzet alabilen, sıfırın 

anlamsızlığını hayatın anlamı yapıp kalan bütün rasyonel ve irrasyonel sayıları negatif ve pozitif 

düzlem dahil tüm cebirsel yönlerin yokluk merkezinde kendini bulan, karanlığın görünmezliğini 

aydınlığı kabul edip aydınlığı her şeyin üstüne çöken karanlık kabul eden, yalnızlığın müptelası, çoğu 

zaman ifade yoksunu, yer yer inthar eğilimli “bir garip” diye nitelendirilip sağlıklı insanların bu iki 

kelimeyle anlam vermekten kaçındığı ruh hali. 

manik zamanlarında kendini bunların tam tersinde her şeyin merkezine yerleştiren, ideal sandığı her 

şey aslında ego’nun haykırışı olan, beğenilme ve takdir görme odaklı davranıp bu çerçevede bir 

miktar agresif veya kırılgan olan, bünyesinde salgılanan yüksek derecede adını hatırlamadığım 

mutluluk sıvısı ile ondan bundan mutlu olup sonu güzel, temeli olmayan hayaller kuran, giyimi-tarzı 

köklüce değişebilien, müthiş konuşkanlık edinen, sosyallikte aşırılığa kaçan,  çok az uyuyup uzun 

uykusuz süreler geçirebilen yine bir garip nitelenirilen ama çoğu zaman eğlenceli olabildiği için pek 

ses çıkarılmayan yine “bir garip” ruh hali. 

bu şelilde biri diğerinin devamı olup seyri sürekli-dik parabole benzeyen, bu iki uç arasındaki sert gidiş 

gelişleriyle bocalayan, dalgada sallanan tekne gibi bir sağa bir sola yatan, içindeki tayfa gibi kendini 

teknenin her kapağını kapatıp bir sağda bir solda ama içerde yaşayan, anlamak içinde teknede 

olunması gereken ruh hali. 

bu ikisinin birleşimi bipolar bozukluk, eski adıyla manik-depresif bozukluk. 
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bu ruh haline sahip olan kişinin hayatı kendince, sahip olamayan kişi kadar normal, hatta uçlar yerine 

arada derede yaşamak bir o kadar anormal… hastalık teşhisi göreceli tabi, normal insan olmaktan 

fazlasını veriyorsa nasıl hastalık? zihinsel etkinliklerin müthiş hızlandığı, insanı uçlarda yaşamaya 

mecbur kılan (sihirli yüzüğü takan savaşçıları düşünün, hiç biri yüzüğüm var yine eskisi gibi kalayım 

demiyordu, uçlara yöneliyorlardı, aslına bakarsanız normal kalmaları da beklenemezdi -normallik 

çokluğun kabulüdür çoğu zaman çünkü çokluk teklikten daha güçlüdür, yüzük varsa güç tekliktedir-

bunun gibi yeri geldiğinde yüzük benzetmesini hakediyor) edebi dahilerin hastalığı. ama her mensubu 

bu şekilde sosyal basamakları tırmanmıyor. iyileşmesi her zaman mümkün ama bu sefer de eski 

üretkenliği kaybolduğu için depresyona girebilir. bunu için ciddi profesyonel yardım gerek. 

şu da var ki depresif durumlara yaklaşmayı ve manik durumları yaşabilmeyi isteyen insanlar var 

hayatta, bunun için alkol, uyuşturucu kullanıp normalde göremediği detayları, duyamadığı hisleri bu 

şekilde yaşayabilmeyi uman, hayattan kopmayı hedefleyen insanlar var, evet, mevcut. 

bence hastalık olan bu. 
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Gölgelerin Aşk’ı 

Gece vakti bu sokak hep böyle olur. “Birbirine 

uzak  iki lambanın altı” kaldırımı, kıvrımsız 

yolu, sessizliği ve gölgeleriyle iki benzer 

dünyayı andırır. O vakit buradan geçenler 

yıldızları takip eder gibi bir ışıktan diğerine 

yürür. Lambanın menzilinin uç nokalarına 

yaklaştıkça aydınlık zayıflar. Diğer sokak 

lambasına uzanan, karanlıktan biraz aydınlık 

yol müphem bir koridora benzer. O anki ruh 

haline göre bu koridora girmek kişiye 

kaybettiği ışıktan ötürü kaygı da verebilir, 

diğer ışığa yaklaştığı için umut da verebilir. 

Veya gamsız olabilir; ha aydınlık ha karanlık… 

Tekrar zayıf ışık demetleriyle başlayan diğer 

lamba dünyasının sınırlarından girip 

yürümeye devam ettikçe yolcu, bu dünyanın 

ışığına doymaya başlar. Gölgesi uzanarak 

arkadan takip eder, sonra kısalır, kısalır, 

kısalır… en sonunda dünyanın merkezinde 

ayaklarının dibinde kendisi kadar oluverir. 

Sonra yine uzanmaya başlar, yürüyeni geçe 

geçe, ileriye çeke çeke… 

 

Bu vakitte buralardan geçenin tek lisanı adımlarıdır. Ayakkabısının “takırtıları”, “tıkırtıları”  “tak-

tak”ları ile yolculuğunu anlatır.. Hızlı, yavaş, telaşlı, düşünceli… Ruh halini yapmakta olduğu şeye 

yükler: Yürümesine. 

O da bu gece ilk lamba dünyasını geçmiş, koridor karanlığında gölgesini ararken ikinci lamba 

dünyasının sınırlarına yaklaşmıştı. Adımları ağır “takırtılar” şeklinde konuşuyordu. Aklında hep aynı 

şey… Arka sokakta duvara sprey boyayla yazılı yazıyı okuduğundan beri düşünmüştü bunu: “AşKıM 

AsLı”. Çevresine de beceriksiz çizilmiş bir kalp yapmışlar… Aslı’nın kim olduğunu, bunu nasıl bir 

ergenin yazmış olabileceğini veya basit kalp şeklini nasıl böyle kötü yapabildiğini değil, sadece 

başındaki “Aşkım” kelimesini düşündü ilk lamba dünyasına gelene kadar. 

Aşk-ım. 

Hem aşk, hem de merak etmediği bir sahibi var. Sahiplenilmiş. 

Kendisi aşkı çok ciddiye almazdı. Onun için duyguların içerdeki desibelinin yükselmesi ve depresif ilgi 

halinden başka bir şey değildi. Ciddiye alınabilecek bir ciddiyeti de yoktu zaten, sahibini ciddi 

sıkıntılara sokabilmesini saymazsak. Mantık ve sezgiler arka planda kalırdı. İnsan normal zamanda 

yapmadığı şeyleri aşık olunca yapmaya başlardı. Yüksekten korkan biri çok yüksek bir yere çıkıp huzur 

bulabilir, yemekten hiç hoşlanmadığı yemeği yemeye başlayabilir, garip şarkılar söyleyip önceden 

edebiyatla ilgisi olmadığı halde sırf aşık olduğu için saçma sapan şiirleri aşkının güftesi ilan edebilirdi. 

Kendisi de zaman zaman aşık olur saçmalamaya başlardı ve bundan hiç hoşlanmazdı. Tabiki aşk 
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bittikten sonra. Aşk, insanı bittikten sonra kendiyle çelişkiye düşüren histi, saçma hareketler 

topluluğuydu, algı yanılmasıydı, her şeye rağmen aşık insana her şeyi güzel gösteren uyuşturucu 

gibiydi. 

İlk dünyanın çıkışına yaklaşırken iyice uzayıp azalan ışığın etkisiyle karanlığa karışmaya başlayan 

gölgesi bu durumdan hiç haberdar olmadı. Işıkla arasına giren nesneye varlığını borçlu olan gölge, 

aynı zamanda ışığa da muhtaçtı. Şimdi de yokluğun derdine düşmüş sonraki ışığa erişmeye çalışıyor 

gibiydi. Biz aydınlık için ararken ışığı, o kendi karanlığı için arıyordu. Işığın, kafasındaki “aydınlatan” 

karşılığını düşününce kendisinin ışığı göremeyen yüzünün ona aşkını gölgesiyle ifade etmiş 

olabileceğini düşündü. Ters yönde, karanlıkla ifade edilen bu duygu kesinlikle o yanın çaresizliğini ve 

zıtlığını gösteriyordu. Gölge yokluk gibiydi ve bir yokluk için fazlasıyla varlık ifade ediyordu. Gölge 

depresif bir tepki miydi şimdi? Gölgeyi bırak, bunu düşünerek kendisi normal bir şey mi yapmıştı? 

Gülümsedi… ayağının seslendirdiği sokak resitaline fonda bir gülümseme nefesi eklendi. 

Müphem koridora girerken aklındaki şey, bir yetişkin de yazmış olsa ancak bir ergen zihniyetinin 

tepkisi olabilecek yazıdaki Aşk’ın “sevgiyle alakası” oldu. “Bence sevmek gerekmiyor ” diye düşündü 

“aşık olmak için”. “Aşk bitti ayrılalım” gibi sözleri çevresinde duyuyordu. Öyleyse gerçekten doğru 

düşünüyordu. Bu uçlara kaçan depresif ilgi sevgiye muhtaç değildi. “Çünkü sevgi olgun ve düzgün bir 

duygu ve onu beslemeye başlayan, saçmalamadan olgunlaşmaya başlar”. İnsan eksik hissettiği yanını 

gördüğü kişiye, güzel veya yakışıklı bulduğu kişiye, filmlerdeki bir sahneyi yaşadığını düşündüğü 

zamana, öğretilen aşık olunacak insana benzeyen kişiye, arzularına, şehvetine… kesinlikle fütursuz bir 

ilgi duyabilir ve buna aşk diyebilirdi. 

Bunları düşünene kadar ikinci dünyanın yolunu yarılayıp merkeze ulaştı. Gölgesi kısaldı, kısaldı… Işığın 

altına geldiğinde durdu. Demin kocaman olan gölgesi ışığın en yoğun olduğu yerde yok gibi 

ayaklarının dibine kadar gelmişti. Işığa eriştiği yerde gölge bitmişti. “Demin karanlıkta kalıp ışığa aşkını 

gölgemle ifade eden yanım şimdi ışığa tamamen dokunduğunda gölgem de bitti. Ulaşamadığı yerde 

vardı gölgem. Uzaklaştıkça da uzadı gölgem. Şimdi yok. “Aşk ulaşılamayanın olduğu yerde başlayıp 

erişemediği sürece devam ediyor o halde” bu fikrini kendine açma ihtiyacı duydu. “Su gibi, susuz 

insanı bünyedeki su eksikliği kadar suya ulaşamamanın psikolojik baskısı da yıpratır. Buna benziyor. 

Aşık insan da ulaşamadığı sürece içinde yaşatıp derinleştiriyor, derinleştikçe yer ediniyor. Bunu 

destekleyebileceği bir sevgi kaynağı yoksa içinde, sadece susuzluk baskısı varsa çok kötü. İçinde bu ilgi 

zaafına yol açan ne varsa amaç ona ulaşmak olabilir…miydi? Gecenin bu vakti için bundan fazlasını 

zihninin kaldıramayacağını şakaklarının az üstünde gelip geçen bir uyuşmayla anladı. 

İkinci dünyanın sınırlarında çıkarken aklına son sevgilisi geldi. Sonra ondan önceki. Ondan da öncekini 

aklına getirmemek için elinden geleni yaptı, bu gece kimseyi zihninde misafir etmek istemiyordu. 

Sonra aklına Metallica geldi. Unforgiven… 1 de 2 de ne kadar güzel şarkıydı, bu grubun elemanları sırf 

bu şarkılar için ne kadar gözlerinden öpülesi insanlardı. Belki bu şarkının üçlemesi yapılabilirdi. 

Bunları düşünürken gülümsedi, “takırtı” resitaline ikinci fonu da verdikten sonra hafif duyulan ıslıkla 

Unforgiven 1′i çalmaya başladı. İçinden bu şakıyı hangi birine ithaf edeceğini bilemeden ikinci 

dünyanın sınırlarından çıktı, tekrar telaşlı gölgesi önde, kendisi arkada karanlık koridoruna daldı. 
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Kabul 

 

Her şeyden önce, “Kabul etmek” 

Diye söze başladı. 

Fiziksel olarak hissetmediğimiz her acıda kabul edemeyişimizin tohumları yeşermiştir. 

Vazgeçmek ve kabul etmek… 

Bu iki kelimeyi söyledi ve sustu. Bir seferde söylenebilen bu iki sözcüğün açıklaması ne kadar zor. 

Sandalyesinde biraz ileri kayıp sağ bacağını soldakinin üstüne attı. Ellerini masanın üzerinde 

kavuşturdu. Sol eliyle sağ elindeki kırmızı taşlı yüzüğü ovuşturarak devam etti: 

Bütün kederi, hüznü, bocalama hallerini… Kabuller en çok kayıplarda tıkanıyor. Gerçeğin farkında olan 

insanın bunu kabul edememesi, sindirememesi ne zor duygusal hazımsızlık. Yokluk hali insanın 

tabiatına ters bir kere. Var kabul ettiği şeyin bir yerden sonra yokluğunu kabul etmesi sarsıcı bir görev. 

Belki bundan kaçmak için direniyordur her türlü vazgeçme haline. Beraberinde getirdiği onca 

çelişkinin fırtınalı denizinde yüzmek zorunda kalsa bile… 

Anlatmak istediğini anlayabildi mi diye karşısındaki gözlere biraz susarak baktı. Dalgın bakan bu bir 

çift göz eskiden ışık saçardı. Onun bu halini hak etmediğini biliyordu. Şu an yapabileceği tek şey 

anlatmaktı ve buna devam etti. 

İnsan makine değil ki? Çalışan bir aracın basitçe kontağını k patırsın ve çalışmaktan vazgeçer. Bir 

daha hiç çalıştırmayacak olsan bile buna içerlemez. Çünkü o makinedir ve görevi istendiğinde 

çalışmasıdır. Ki bunun farkında bile değildir, istekleri için bir duygu cümbüşüne sahip değildir. 

Düşünmez de. İnsan öyle mi ya? Aklın çıkmaz sokaklarında, hafızanın kuytu köşelerinde, duyguların uç 

noktalarında, bir makinenin sahip olamayacağı her şeyde amansız bir savaş verir. Bu direnme halinin 

bir açıklaması yok. Sadece istemez ve şuursuzca bunun için elinden geleni olanca depresifliğiyle yapar. 
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Tekrar sessizliğe söz verdi. O gözlerin sahibi konuşmaya meyletmemişti bile, ara ara kafasıyla 

onaylayarak veya gözlerini yavaşça kapayıp açarak katılıyordu kendisi konulu bu konuşmaya. Yüzüğü 

tekrar ovuşturmaya başladı, gözlerini kaldırıp biraz çevresine bakındı. Bu kafenin hareketli halindeki 

gizli sükunet hep hoşuna gitmişti. Camları geniş ve yüksek, duvarları hep aydınlık olurdu. Bu kapalı 

yerde sıkılmadan oturabilmesinin yegane sebebi tomurcuk harmanı kokulu çayı veya lezzetli bulduğu 

meyveli pastasından ziyade ferah ve sakin-hareketli ortamdı. Yalnız da hissetmezdi, boğulmazdı da. 

İnsan yalnızlığı kabul edemiyor. Bence bunun asıl nedeni gerçekten de yalnız olmadığını içten içe 

bilmesi. Çevresinde onca insan varken o, hayatı tek kişiye indirgemeyi tercih ediyor ve o kişinin 

yokluğuna “yalnızlık” diyor. Bu, kendinden vazgeçmesi demek. Bunu kolaylıkla yapıyor. Yani 

becerebildiği bir vazgeçiş varsa bunu neden kendinden yana kullanıyor? Kendini bu denli kolay 

bırakması sence normal mi? Normaller subjektif. Kimisi toplumsal kabullere normal der, kimisi 

evrensel normlara. Asıl şu ki kişi yaşayarak kendi normalini kendi bulur. Bunun ölçütü kimi zaman 

anormal halleri olur. “Ne olmaması” gerektiğini orada görür. Herkesin kişiliği bir olmadığından 

herkesin normalleri de aynı olmaz. Herhalde yüklediği onca değerin bir anda ortada kalmış 

olmasından korkacak ki bu ters vazgeçişe gönüllü oluyor. Bildikleri ve hissettikleri ile inşa ettiğin evin 

yıkılmasındansa kendini dışarı koymayı tercih ediyor. Bunun normal olmadığını da zamanla anlıyor. 

Dalgın gözler gayrı ihtiyari duvarda bir saat aradı. O yuvarlak koca şeyi gözleriyle taradığı ilk duvarda 

da buldu. Şimdiye kadar gösterdiği ilk refleksti. Bunu duvardaki saati gördüğünde anladı. 

Çaybardağının oturduğu “kare” çaytabağının masanın kenarlarına paralel durmadığını da farketti, iki 

parmağıyla evrensel masa-çaytabağı simetrisini sağladı. Şimdiye kadar bunu fark etmediğine göre 

gerçekten dalgındı, bu fikir biraz toparlanmasına sebep oldu. Dirseklerini masaya dayayarak eğildi ve 

dinler gözlerle baktı. 

Zaman diyorlar; ilaç olarak, yol olarak, ölçü olarak… Her ne için derlerse desinler onunla diniyor bu 

fırtınalı haller. Direnen insanın kabul noktası zamanla yorulmaya başladığı yer oluyor. Hayatının 

normal seyrini bu noktadan sonra görmeye başlayacaksın. Anlıyorum üzgünsün ama ne olur takılıp 

kalmaktan vazgeç. Hüzün normal ama kaygıyla karışık keder sağanakları hiç normal değil. Bunun 

farkına varacağını biliyorum. O gözler yine eskisi gibi bakacak. Günlerdir kimselere duyurmadığın 

kulak ve gönül dostu sesini tekrar duyurmaya başlayacaksın. Ben buna inanıyorum ve gönülden 

istiyorum. 

Kalktıklarında koca saat dışarının çoktan akşam olduğu için karardığını teyit etti. Arkalarında, birinin 

düşünüp konuşmaktan diğerinin dalıp dinlemekten içmeyi unuttuğu, şekerleri atılıp ilk yudumları 

alınmış birer bardak -artık- soğuk çay bıraktılar. Birinin çaytabağı masanın kenarlarına kusursuzca 

paralel haldeydi. 
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“eksik” Anlamındaki -siz Bitişik Yazılır. Birlikte. 

Bu parkı hep sevdi. Böyle yaşlı bir ağacın hala 

yaşıyor olması, rüzgar estiğinde yapraklarıyla 

konuşabiliyor olması, altında oturmak istediğinde 

hep garip şekilde yer bulduğu bu buyureden 

belediye bankının olması, ekseriyetle sakin 

olması, hepsinin kendine çok yakın bu yerde, bu 

parkta toplanması… 

Kafasnı kaldırdı, gözlerini kısıp yapraklardan göz 

kırpan güneş parçalarına baktı. Bankta kenara 

yakın oturuyordu, köşeye sinmiş gibi hissetti. 

Kafasını tekrar indirdi, gözünü yerden kaldırmadan konuşmaya başladı: 

“Bazen boşluktayım sanıyorum. 

Sen yokken de yaşardım ben ve eksikliğini hiç hissetmezdim. 

Şimdi yine yoksun ve ben hissediyorum… o eksikliği.” 

Biraz durdu. Ortalıkta çıt yoktu. Duyduğu yalnızca kendi nefesi oldu. Aldığı nefesi verip devam etti: 

“Seninle olmak… bir gün mutlaka sensiz kalmaya gebe.” 

Sustu yine. Konuşması da sessizliğe gebeydi. Konuşması, ses demekti ve susunca sessiz oluyordu, 

konuşan bir kendi olduğu için, sebebi pek tabii oydu. 

Eğer “birşey-siz” kalınıyorsa o artık ‘şey’ değildir. Sonuna -siz takısı gelebiliyorsa onun eksikliği ilgili 

şeyi yarım bırakıyor demektir. 

Dahi anlamındaki ‘de’ ayrı yazılırken, eksikliği vurgulayan ‘siz’ neden birlikte yazılıyordu ki birbirlerine 

nispet edercesine? 

‘Ben de seni seviyorum’ derken belliydi demekki bu birliktelik vurgusunun ayrılığı haber verdiği? 

Güneşin de yağmurun da bu ağacın altına geçmesi dallarının iznine tabiydi ve bu koca ağaç çok azının 

geçmesine izin verirdi. Altında hep güvende, bu babacan haliyle huzurlu hissederdi. Hataları olduğu 

zamanlarda kovmazdı. Kafası karışık halini alay konusu yapmazdı. Akıl vermezdi ama iyi dinlerdi 

içinden geçenleri. Cevaplar bulması için bolca ilham verirdi bu huzur ve güven abidesi. 

“Sen olmayınca birden çok şeyin sonuna -siz geliyor. Pek çok şeyin. Hepsi kayboluyor. Yersiz, zamansız, 

tatsız, tuzsuz, hissiz, plansız, isteksiz, ışksız, nefessiz.” 

Sonu gelmeyecek sandı bir an, yükselen ritimle saymaya başlamıştı, bir anda sustu. Hepsini -siz 

parantezinde toplasa acaba, bu söylemlerini daha kolay hale getirir miydi? Bu pratik fikir saçma geldi. 

Zaten matematiği de sevmezdi, bu özdeşlik fikri… En azından fikirsiz kalmadığını farketti. 

Gözlerini yukarda bir noktaya sabitledi. Ne tepede ne ilerde, arada bir yere. 
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“Anlamıyorum ve merak ediyorum… 

Aklım neden karışık? Nefesim neden bazen ne almaya ve vermeye gönüllü? Kalbim neden başka 

çarpıyor? Kimseye güvenmiyorum? Kendimi sevemiyorum, bocalıyorum…” 

Tekrar gözlerinin yerde belli belirsiz bir noktaya düşürdü. 

O’ndan önce uçmaz kaçmaz normal biriydi ve onsuzluk diye bir şey yoktu. Onunlayken çok başka biri 

olmuştu sanki uçup kaçabiliyordu. Bu ‘bağımlı güç’ ürkütücü gelirdi hep, sorgulamaya da gep 

korkardı. Şimdi, O’ndan sonra, bu eksik halin taze ateşinde, pek çok şeyin -siz takısıyla uğraşır 

olmuştu. Bu muhtaç halini hiç sevmiyordu. Değildi de aslında. Bir şey yer edindikten, gönül ısındıktan 

sona işte… Bir de çok şeyin adını koyamadıysan ve onlara şey demek yapabildiğin tek şeyse? Aşkı da 

sevmezdi zaten O’nun olmadığı, ‘onsuz’ da olmadığı zamanda. Keçinin sevmediği ot… ve o inatçıydı, 

keçi olmayı çoktan haketmişti. 

Şimdi bu haline diyecek çok şeyi vardı ama hafif matematikli bitkin zihni daha fazlasına izin vermedi. 

Güneş de bayağı yer değiştirdi bunları bankın kenar yerinde oturduğu, O’nsuz diğer kenarıyla 

bakmadan konuştuğu zamanda. 

İçinden kocaman bir kucak çıkarıp ağaca boyunca sarıldı. Hep kalmak istediği bu yerde kucağını 

bırakıp yürümeye başladı, evine doğru, eve girip girmeyeceğini bilmeden… 

“Sensizlik yok” dedi 

“Sen varsın, ben varım, biz yokuz. 

Ne sensizlik var ne de bensizlik.” 
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Günleri Kıymetlendirenler 

 

Her şey insanın ilk eylemini yaptığı; doğduğu gün başladı… 

İnsan, hayat içinde zaman kat ettikçe daha çok hatıra ediniyor, daha unutkan oluyor ve buna rağmen 

yıllar geçtikçe kendine ait tarihleriyle özel günler ediniyor. Buna doğduğu gün başlıyor, doğum 

günüyle. Bazı günler mutluluğuyla, bazıları hüznüyle ve kalan bazıları da diğer duygularla iz bırakıyor. 

Bazen 14 Şubat gibi çakma günler edindirilse de kişi kendine has olanı saklamayı biliyor. Artık her yıl 

döngüsünde bu günlerin bir kez üzerinden geçiyor. Dünya sanki bu günler için dönüyor 

Bazen insanın hayatına öyle birileri giriyor ki, giren kendinden günleri karalayıveriyor seyir defterine. 

Bazısı beraberliğe değer katıyor, bazısı yadigar kalıyor. Duraklar artıveriyor bir sonraki yıla giderken. 

Her geçen yıl bir önceki yıla hatıralar bırakıyor, eklenen günlerle. Gelen her yeni yıl gün çetelesini 

devralıyor yaşanmış en son yıldan, yine ilave günlerle. 

İnsanlar hatırlanmayı da hatırlamak kadar önemsiyor. Her şey isimlerin hatırlanmasıyla başlıyor. 

Başkasının seyir defterinde kendine ait bir günün olması sanki insanı bir kez daha yaşatıyor. Özellikle 

değer verdiğiniz insanların değerli günlerinizi hatırlayabiliyor olması, veya ortak paydanız olan bir 

günü size atfetmesi yıl döngüsünün her turuna ayrı güzellik katıyor. 

Hatırlamaya değer bulduğum herkes için yazıyorum: 

İyi ki doğdunuz! 

İyi ki falanca gün, falanca yerde hayatımız kesişmiş! 

Olmasını istediğim halde bir şekilde rotamdan çıkanlar… adını kısmet koyduğum bu yerde size buruk 

tebessümle el sallıyorum :) 
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Neden..!?.. 

İnsan kimi zaman soruyor, öfkeyle karışık. 

Sorarak kızıldığı karşıdaki mi, onun gıyabında kendi mi, kendi de bilmiyor. 

Belki bu yüzden, bu yumurta-tavuk ilişkisinden, soragelinen bir soru bu. 

Hatta ünlemin uzun hali; bulmacalardaki gibi öfke nidası: 

Neden!… 

“Neden ben?!” mi yoksa “Neden yaptın?!” mı? 

Belki sadece “Neden!…” ve boğazda bir düğüm… 

Bir ucu isyan, bir ucu sitem, bir ucu kendiyle yüzleşme… 

Belki cesaret edemiyor yahut tahammül edemiyor “gerçeğe”. 

Hepsi birbirinin içinde… 

* - * 

Hoşça Kal 

İçten söylenmiş bir “hoşça kal” ne halde olduğunu bilmeyeceğini bile bile söylenmiş ne naif sözdür. 

Belki duadır. 

Sözlerin, bakışların sonunda üç nokta yan yana olur, hep. 

* - * 

Şimdi… 

…denebilecek çok şey var ama söylenecek hiç bir şey yok. 

her şeyi bir bardak çay tadında, ağırca damakta eritmek var. 
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Matematiksel Aşk 

 

 

Aşk, “pi sayısı” gibidir. 

Vakti geldiğinde 

“matematikten nefret eden herkes gibi” 

uzatmadan 

“3,14″ de ve geç. 

Derinleştirmeye gerek yok. 

Devamını dert edinen düşünsün. 
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Tercihler 

çıktığın yoldan emin değilsen o yolda her şey eksik 

bir şey olmak, olabileceğin diğer her şeyden vazgeçmek demek 

birini sevmek, sevebileceğin diğer herkesden vazgeçmek demek 

. 

. 

. 

bir şeyi tercih etmek, seçebileceğin diğer her şeyden vazgeçmek demek 

vazgeçmen gerekmese seçmen gerekmezdi 

kimi zaman seçemediklerimiz, gönülsüz seçtiklerimizin de sebebi 

hayat tercihlerle dolu 

geçmişteki mutsuz sonlar sonrakilere emsal olmamalı 

  

* - * 

 

Belki Sevmezdin 

Beni tanısan severdin. 

Belki de sevmezdin. 

Nihayetinde kafası karışık, huzur arayan biriydim. 

Sesimi sever duruşumu sevmezdin mesela. 

Yahut gözlerimi sever bakışımı sevmezdin. 

Belki sözlerimi sever konuşmamı sevmezdin. 

Ben kabul görmemesinden korktuğum için “belki”lere buladıkça sözleri, sen kabul etmekten kaçtığın 

için “en belkili” leri severdin, adı konmasın, sevdiğin yarım kalsın, sevmediğin yarım kalmasın isterdin. 

Nihayetinde varlığımı sevip, yanında olmamı sevmeyebilirdin. 

Belki. 
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Hak..? 

 
Ne hikmetse hak etmeyenler unutulamayan, düzgün insanlar hatırlanmayan oluyor. Düzgün insan da, 

sesini yükseltmeyen, tebessümü boynuna borç, hak aramayan ama hakkını veren anlamında bir 

“yafta” olarak kullanılıyor kimilerinin yüzüne yüzüne, masumlaştırılmış bakışlar ve sesler eşliğinde. 

Ne yazık ki kırılganlık, çocukça bir yanı olsa da sadece omuz silkmekten öte, “ehlileştirilmesi gereken” 

bir karakter rengi. İyi de değil. Daha kötüsü de kırılgan insana “sorumsuzca yaklaşıp pervasızca 

ilişmek”. 

Bazen temiz insanlar böyle silahsız, darpsız öldürülüyor. Birileri gelip görmek istediği aşksı ilgiyi bu 

halinden emin, gönlünden emin olunacak insanda yaşayıp her şeyin sonunda “Sen düzgün birisin ama 

ı-ıh” dediğinde bir kaç kez, artık biliyor ki, yaşayabilmek kendi bildiğinden çok fazlasını gerektiriyor ve 

bu zihniyetle ilel-ebed kavrayamayacağı düzende “düzgün olmamak” evla. Yüreğini burkup belki son 

kez dışından ağlayarak imzasını atıyor bu fikrin altına. 

Buyurun, El-fatiha. 

Ne var ki gerçek bir kötü de olamıyor. Kırılgan, naif yanını ördüğü ateşten duvarlarla gizlemeye 

çalışıyor. Sadece bir iyiyi kaybettiğimizle kalıyoruz. Onun elinde, kökünde hiç bir şey olan yeni bir 

bakışı oluyor. Tamam, çizdiğim resim biraz dramatik. Daha dramatik olanı kötü de olmayan insan. 

Ruh! “Güven ve umut besleyemeyen” kişiye dönüşen, düşünmeden yaşamak için refleksler edinmiş 

ruh kırması insan. 

Terazisi bozuk dünya diyoruz ya, tartıya hileyi katan bizleriz. 

Dünyanın ne kabahati var..? 

Birbirini bulmuş “hakikatli” insanlar, üstünüze alınmayın. 

Bozuk da olsa bu terazi, hala tartabiliyorsa, sayenizde… 
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Depresyon Üzerine 

 

Olduğu yerden ileri gidemeyenler için depresyon işin kolay tarafı. bir adım atamayan insan geçmişte 

bir yere takılıp aynı yerde dönmeye başlar. özünde kendini değersizleştirir. sonrası için gücü olmaz, 

hiç bir şeyi hak etmemektedir. kendine bunu öyle kabul ettirir ki çevresi de artık buna inanmaya 

başlar. halbuki depresyon öncesi ile sonrası arasında hayat aynıdır. değişen tek şey kişinin kendindeki 

kabulleridir. bardak dolu mu boş mu en basit örneği. gördüğün gibi o bardak. karamsar kişi yarısı boş 

der. depresyondaki kişi yarı boş, bardaklar zaten hep yarım, her şey yarım, hiç bir şey tam olmayacak 

ve hep böyle kalacak diye düşünür. kıstaslar ya hep ya hiçe göre yapılmaya başlar. renkler siyah ve 

beyazdır. tercihler ya uçtadır ya hep karasızdır. aradaki renklerle, seslerle geçişler mümkün olmaz. 

dediğim gibi tamamen kafadaki fikirle ilgili. içte taşınan his sadece bunun yansıması. kişi duygulara 

takılıp onları derinleştirmeye başlar. içine girip tam olmayan her şeyi tamamen eksik görmeye başlar. 

halbuki belki en tam hali, en doygun ve en lezzetli hali o ve o bunu göremez. mümkün de değildir. ileri 

kademelerde her şey daha tatsız, bakışlar da boş ve fikirler son derece karanlık olur. can bile yük 

gelebilir ki bu en ileri safhası zaten. bu girilen ve ilerlenen yol kişinin tamamen kabullerine sıkı sıkı 

sarılıp gerçeklik kontrastını kaybetmesinden kaynaklanır. 

depresyon kolay çıkılacak bir şey değildir. ama istenmeden çıkılabilmesi de mümkün değildir. 

karamsar hal, içindeki bütünlükle liman gibi gelir ve kişi bunun farkına varmak zorundadır. orada 

kalması mümkün değildir. kısa süreli depresyon belki iyi bile denebilir, kişi sonrasında kendini daha 

güçlü ve değerli görmeye başlayabilir. tabi sıklıkla tekrarlanmıyor olması gerekir. 

ya hep ya hiçe gitmemeli, işin sonunu kesin kötü olacak diye maskeli görüşle görmemeli, aynı yerde 

takılmaktan uzaklaşılmalır. her şeyi güncel tutmak iyi fikir aslında. eski şarkılar dinlenmemeli, 

düşünceye saracak yerlere gidilmemeli. giyime para harcanabilir. özde iyimser telkinler ve mantıklı 

dayanakları can simidi gibi yüzeye çıkarmaya başlar. 

depresyon… ruhsal bozukluk veya duygu bozukluğu değil. tamamen düşüncelerle ve kabullerle ilgili. 

girmek gerçekten zordur, işin kolayı desek de o hadde gelebilmek zordur. başta kolay dediğim, o 

sınırda depresyona sarılması. iç kasıntılar, görme bozuklukları, normalin çok altında veya çok üstünde 

uyku süreleri, içinden bolca konuşma, dıştan dile dökememe beraberinde asabiyet ve amacını 

terkeden sözlerle ifadeler… en kötüsü dalgınlık. uzaklara uzun bakışlar içinde yüzlerce girdabı 

barındırır. 

şu var ki çok ileri safhası hariç bu hal, kendi içinde aslında son derece tutarlı ve aşırı üretken bir haldir. 

fikirlere inanmak, arkasında durmak, kararlı kalmak kendi içinde bütün duygu yoğunluğu yağlar. 

fikirlerde derinliği ve ifadelerde karamsar da olsa cazibeyi getirir. kişi belki ve hatta çok çok büyük 
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ihtimalle iyi günlerinde fikirlerinde bu kadar tutarlı ve kararlı olamıyordur. olsa zaten bu hale 

gelmezdi, buralarda kalmak da istemezdi. 

insan bu fikirlere öylesine bir hışımla ve korkuyla sarılır ki, ileri safhada hücrelerine kadar sarar, bir 

anda kemikleşir, zihninden silmesi belki çok çok uzun sürer. insan kendini kendisi yapan fikir, kabul ve 

refleksleri o anki yaşına gelene kadar zaman içinde kazanır. depresyon halinde içine girdiği farklı fikir 

bulutunu ve beraberinde edindiklerini ise çok kısa zamanda kazanır ve bunlardan sıyrılması eski 

haline dönebilmesi ters oranda yavaş olur. 

depresyon farklı bir dünyadır. normal insan izlediği en acıklı filmde bile bunu hissedemez. girmesi bi 

dert çıkması ayrı bi derttir. çıkmaya çabalama içinde bulunmak kadar zordur. 
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Takık! 

- bu yarışmalara sms gönderiyoruz ya 

- eee..? 

- desteklemediğimizi göstermek için de bi seçenek koymalılar 

- niye ki, göndermezsen sms’i başkası üste çıkar zaten 

- belki birini sevmedim ve sırf gıcık kaptığım için izliyorum? 

- yani? 

- yani onu beğenmediğimi belirtme hakkım olmalı. belki yerin dibine geçmesini istiyorum? 

beğendiğimi belirtmek kadar hakkım değil mi? bunu bilmeli, ben onu beğenmiyorum ve iğrenç. 

- işin mi yok… 

- ya bak, facebook’da da olmalı bu. “beğenme” butonu koymalılar. belki izledim ve beğenmedim? 

“beğen”i tıklamamış olmam beğenmediğimi göstermez ki? belki izlemedim? kötüye kötü dememiz 

lazım. 

- abi hayatta daha önemli işin yok mu senin? bırak kendi kendine belli olur zaten 

- yok olmaz ya, olmamalı gıcığım bu şeylere 

- ufff… 

- boğazım kurudu ya su var mı? 

- al… 

- sağol. 

- içmeni izleyim mi? 

- niye ki hiç hoşlanmam 

- bardağın boş olması içtiğini gösterir mi? 

- … 
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Hiç… 

yollarımız hiç bu kadar ikiye ayrılmamış, ufkumuz bu kadar kaymamıştı 

bu kadar sarılmak isteyip de dokunamadığım hiç olmamıştı 

içim hiç bu kadar kal dememiş, dışım bir kez git dememişti 

“sen” sözü hiç böyle karşılıksız, “ben” sözü bu kadar yalnız kalmamıştı 

hele “biz” sözü hiç bu kadar acıtmamıştı 

dilim gönlüme hiç ters düşmemişti 

sesimi hiç bu kadar gömmemiş, titreyen sözleri hapsetmemiştim 

sessizliği çok dinledim hiç böyle susmamıştı 

bu ayaklar ileri de gitti geri de ama hiç çakılıp kalmamıştı 

kalbim bazen coştu bazen kırıldı ama hiç bu kadar sızlamamıştı 

içim içime sığmazdı ama hiç böyle yurtsuz kalmamıştı 

canım bazen çok yandı ama hiç böyle yangın yeri olmamıştı 

daha önce de ağladım ama hiç içime akmamıştı 

ve su söndürür bilirdim, hiç böyle yakmamıştı 

senden önce ruyalara inanmazdım, gerçeğe inanmadığım hiç olmamıştı 

yokluğunu düşünmüştüm ama hiç gerçek olmamıştı, hiç böyle saplanmamıştı 

çok yazdım ama 29 harf hiç bu kadar kifayetsiz kalmamıştı 

hiç, hiç, hiç… 
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maziye; belki, keşke 

belki’lerle başlayan sözlerde hep ihtimaller var. 

Aslında ihtimali baştan ele alıp sonunu bilinmeze vermek. 

belki gitmeliydi. belki görmeliydi. belki demeliydi… 

eğer fiil, yapması düşünülen-umulan eylem, -meliydi şeklinde bitiyorsa olaya ya pişmalık duygusu 

yayılır ya da suçlama hakim. 

belki’nin bir üstü ‘keşke’. 

kesin umma veya kesin pişmanlık var. 

denmemesi gereken söz esasında. denmemeli. 

o hadde gelinmesi, kolayca ağızdan çıkabilmesi ne kötü… 

geçmiş için keşkeler varsa, sıkça tekrarlanıyorsa, içerde ne kadar pişmanlık kalmış, ne kadar gereken 

yapılmamış, ne kadar el kol bağlı kalmış demekki… 

demesi de garip kelime. 

sürekli dendiğinde keşkekeşkekeşke, keşkek keşkek, keşkül keşkül… 

ağzı genişletip dili yayan kelime. e’leri açık söylediğinde söyleyeni de basit gösteren kelime. 

kelimeler değil de, işin özünde duygularla hareket edip gerçek fikirleri gizleyerek pişmanlığa sebep 

vermek var. insan ne kendine ne başkasına yapmalı. kelimeler tercüman zaten fikirlere de duygulara 

da; kimisini kötüleyip karalamak, kimini aklayıp yüceltmek temsil ettiği fikre hitaben değil mi ki?.. 

keşke ve belkinin temsil ettiği olumsuz, kara zihniyet. kelimelerinizi dillendirecek hale geldiysek zaten 

sizinle beraberiz. yeriniz kafamız ve kalbimiz. 

yazık, çıkın ordan. iyi misafir değilsiniz. 
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Aynı Parantezde Ortak Paydada 

 

(belki aynı anda, habersiz) x (ben çıktım sen girdin oraya; ben çaya şeker atarken sen de attın -ben tek 

sen çift- beraber karıştırdık; yağmura beraber baktık ve sonrasındaki toprak kokusunu düşündük; 

dışarı çıkıp ıslanarak yürüdük; balkona konan kuşa bakakaldık; gece acıkıp dolabı karıştırdık; 

gözlerimizi oğuşturduk; güldük; aynı şarkıyı dinledik; aynı radyo programını dinledik; aynaya baktık; 

sen mi ben mi dedik; uzaklara bakarak yakınmış gibi düşündük; sapanca’da gece göl kıyısında olmak 

istedik; kalbimiz buruldu; seviyor muyum dedik; aynı şeyi düşünerek susuverdik; ellerimiz titredi; 

ağladık; keşke demekten kaçındık; uyuduk; gece uyanıp aynı şeyi hissettik ve benliğimize vurup 

gözlerimizi kapattık; şimdi nerede dedik; yorulduk; elimiz uzanıp geri çekildi; iki arada bir derede 

kaldık; yanyanaymış gibi hissettik; vaz geçtik; tekrar yüreklendik; tekrar vaz geçtik; tekrarlardan 

korktuk…) 
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Yağmur Damlası 

Eğer yağmur damlalarının bilinci olsaydı ve ifade edebilselerdi muhtemelen yere düştükleri anı çok 

dramatik bulacaklardı. Mesela biri, nasıl bir damla olduğunu gökyüzünden nasıl süzüldüğünü, gökle 

yer arasında geçirdiği zamanı, kendi başına bir damlayken nasıl birden yere çakıldığını evire çevire 

anlatırdı. 

Oysa düşen milyonlarca damladan fazla bir şey yaşamamıştı. Hepsi aynı şekilde oluşmuş, aynı yolda 

gitmiş, aynı yere düşmediyse de aynı sonla karşılaşmıştı. sonuçta yaz yağmuru, bahar yağmuru, güz 

yağmuru, fırtınanın şiddetli yağmuru… ne fark eder ki? biri de kalkıp “geldiğimiz yer belli ve 

gideceğimiz yer de hep belliydi” demezdi herhalde. 

Ve “artık hayatın parçasıyız, can suyuyuz, başka bir değerimiz var” da demezlerdi o anda herhalde. 

*** 

İnsanların kimi deneyimleri de yağmurun macerası gibi. Aşk buna bir örnek. Herkes bu coşkulu hissi 

yaşarken kendini son derece tek, değerli ve deneyimini emsalsiz görüyor. Halbuki aşkın sonu genelde 

bellidir, son sefere kadar. Ayakları yere basan bir ilişki yaşayana, aşkı amaç değil daha güzel bir hayat 

için lezzetli araç , takıntı değil itici güç olarak görene kadar. Değer verdiği insanı daha güzel 

görebilmek için (idealize edip kusursuz görmek için değil) kullanana kadar. 

Nihayetinde “bana aşkından bahset” desem kaçınız “hangisinden” demezsiniz? 

Aşkın kutsallığı, tekliği nerede kaldı? 

Hayatımızdaki her “yağmur sonrasında düşme”nin dramatik sonuçlarına takılmak yerine, bu 

deneyimin kattığı emsalsiz değerlere bakmak kişi için daha bir anlamlı olur herhalde. Sık sık aşık olup 

ayrılarak kendini doldurmayı bu deneyimden saymıyorum. Bu duyguyu böyle tüketmek israf ve 

sorumsuzluktan başka bir şey değil. 

Sanıyorum uçlarda yaşamayı seviyoruz. Arabesk tadında yersiz yurtsuz yanarak yaşanan aşk kime ne 

kazandırmış, kimi tüketmemiş ki? Kendimizi kaybedip tamamen ait olmayı veya fazlaca sahiplenici 

olmayı da aynı ölçüde benimsemiş olabiliriz. Şuursuz sevda diyorum buna. Belki sevda literatüründe 

adı bile olmayabilir. O değildir çünkü. Ego’ya hitap etmeye başladığı zaman başka bir şey olur. 

Kendini dinlemeyi bilemeyen bence aşkı da beceremez. 
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İyi Akşamlar… 

Bu akşam, sevdiğim 3 aydan birinin akşamı. Nisan değil, Eylül de değil. 

Benim ayım; 

Bir Ağustos akşamı bu akşam. 

Yolculukta tren hep daha samimi gelmiştir, daha farklı… Tıkır tıkır sesleri, sallanarak gitmesi, her 

durakta otomatik açılan kapılarıyla giden gitmeyen herkesi davet eder hali, hep başka… Sanki 

sonsuzdan gelir ve ben indikten sonra sonsuza doğru devam eder. 

Dönüş yolunda Haydarpaşa’dan trene binmeyi, Gebze-Harem dolmuşlarıyla gelmeye tercih diyorum 

bu yüzden, yolumu uzatmasına rağmen. Bu akşam da Karaköy’den vapurla Haydarpaşa’ya geçtim. 

Ada Ekspresi bakındım ama seferleri bitmiş. Bu da “banliyö treni”ne bineceğim demek. İsmi hala 

garip, ne demek ki “banliyö”? 

Dünya engelliler vakfı standını gördüm bu arada. 1 TL bir küçük paket fındık. Alın bence siz de. 

Jeton alıp turnikelerden geçtim. Yüzümü gideceğim yöne çeviren koltuğa oturdum. 

Trene bindiğimden beri biraz zaman geçti henüz hareket etti. Tıkır tıkır sesler ve kitabım ve ben ve 

vagondaki diğer insanlar. 

Oturduğum tekli koltuğun karşısındaki çiftli koltuğa 65′li yaşlarda bir çift oturdu. Geldiklerinde 

gözlerimi hafif kısarak gülümsedim, başımla hafifce selamladım, Ayaklarımı az daha topladım. Samimi 

ses tonuyla “iyi akşamlar” dedi çiftin bey olanı, her halinden beyefendi olduğu belli. İyi akşamlar 

diledim ben de, tebessümle kitabımı okumaya devam ettim. Bir kaç durak sonra da iyi akşamlar 

dileyip kaltılar. Ben yine başımla selamlayarak iyi akşamlar dedim, akşamlarının iyi olmasını gerçekten 

diledim. 

Boş kalmadı tabi yerleri, 50′li yaşlarda bir çift oturdu. Ben yine başımla hafifçe selamladım, adam ne 

oldu gibilerinden baktı; hesap sorar gibi değil, hafif şaşkın. Bir şey demediler. Kitaba döndüm. 

Çantamdaki fındık aklıma geldi. Çıkardım, onlara da ikram ettim. Teşekkür ettiler, istemediler. Muhim 

değil, fındık taze ve ben seviyorum :) 

Bir kaç durak sonra onlar da inmek üzere hareketlendi. Ayaklarımı biraz toparladım. Bir şey demeden 

gittiler. 

Bir şey demiş olmalarını önemsemezdim aslında, buna dikkat bile etmezdim. 

Bu tren, bu hatta defalarca kez gidip gelmiş, bu koltuklara şehir şartlarının sıradanlaştırdığı, belki de 

aynılığa meyilli hepsi birbirine benzeyen sayısız insan oturmuş, hepsi de aynı refleksi göstermiştir: 

umursamamıştır, kaşısında birinin oturduğunu. 

Çok azı da “değişmeyerek” samimiyetlerini kaybetmeyerek farklı ve güzel kalabilmiştir. Aynı olmak 

kolaydır, kendin olarak büyümek zordur. Özgünlük çaba ister. 

O anki farkındalığımın sebebi bir önceki çift oldu. Oradaki samimi insan. Ufak bir şey de olsa yaptığı, 

duyarsız yüzlerce insandan faklı haliyle kendinden sonrakine farklı bakmama neden oldu. Çoğumuz 

“iyakşamlar” şeklinde ulayarak bir çırpıda refleks haliyle söylesek de, o, tane tane ve sesindeki 

samimiyeti belli ederek söyledi. 

Ufak ve basit şeylerle hayatı ne kadar farklı ve duyarlı hale getirebiliyoruz, değil mi? 

Sizin de akşamınız, geceniz, gününüz güzel olsun. 
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Mutsuzluğun Tekrarı 

“Olmayacak bu, kesin!”, “Güzellik bana göre değil” , “Mutluluk ağzıma sürülmüş bal gibi, bir kere 

mutlu olup sürekli eksikliğine hissedeceğim” , “Seviyorum ama kesin bitecek bu, her şey ters 

gidecek..”, “Bu işe başladım ama başaramayacağımı biliyorum, her zaman kötü biter” 

Buna meyilli, hep bunu hakediyormuş gibi insan. Atacağı sonraki adıma da kahin gibi bakmaya 

başlıyor artık. Bir işe girişmek ve devamında kendini kaybeden olarak ilan etmek, ortada bir şey 

yokken sonunun kötü olacağını düşünmek, vs… devamını sen getir artık. 

 

Bağımlılık bu, bir kere altını çizmekte fayda var. Mutluluğu aslında başka şeylere endekslemek, kabul 

edilmiş çaresizlik ve olumsuz sona duyulan derin inançla gelen umutsuzluk yakayı bırakmıyor. 

mutsuzluk bağımlılığı. 

İnsanın içinde aradığı istikrarı devamlı mutsuzluklarla yakalaması çok kötü. buna ne kendini 

inandırmalı ne çevresini inandırmalı. olmak istediği şey hakkındaki beklentisini makul seviyelere 

çekerse hayalinin kırılmadığını aksine resmin bütünlüğüne bakıp kendindeki mutlu tatmin hissini 

görecek. 

Bazen gerçekten içten ve keyif alarak güldüğünde arkasından derin keder çöker. istisnasız böyle olur 

ve bir dönem devam eder. Bunu, hayatın seni sevmediği şeklinde yorumlama. Belli ki duygusal bir şey 

atlatmışsın, atlatıyorsun, onun etkisi devam ediyor. Gülmekten korkma. Gel-git’lere de sebep olsa 

ilacın olacak. Yeter ki bunu yaparken suyunu çıkarıp kendini “alemlere akarım insanı” yapma. Bozulan 

dengeyi tekrar sağlamak biraz zor olabilir. Sadece neyin içinde olduğunun farkında ol, aşırı tenkitçi 
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mantık çemberinin ve resmen seni sömürmeye başlayan duygu çemberinin çevrende nasıl 

döndüğünü bi görüver. 

Kötü bir şeyler yaşamak, olumsuz sonlar dünyanın sana sunduğu kader değil, zaten bazen karamsar 

baktığın için neleri de kaybettiğini farketmişsindir. Yani iyi baksaydın ve yapıcı düşünseydin o şeyin 

olma ihtimali olmama ihtimalinden yüksekti. Olmayacağına inanmak daha kolay değil mi? zaten yok, 

yokluğun devamını düşünmek yani olmayacak demek bir şeyler yapmaktan kaçınmak… kendine zarar 

vererek tembellik yapmıyor musun? 

Beceremiycem, bana yar olmayacak… demek ne demek peki? Sürekli bir şeyleri suçlamak zorunda 

mısın? Geleceği suçluyorsun farkında mısın? Olmamış şeyi. Kendini filan geçtim hadi direk olmamış 

şeyi. Sezgilerin değil bunlar, yalancı kahin duyguların. 

Tekrar eden mutsuzluklar umutsuzluğa dönüşür. 

Mutsuzluk anlık his, umutsuzluk uzun soluklu, bazen dünya görüşü. Umut, zor durumda bile 

mutluluğu getirir. Pembe gözlükler, hayalin pembe tozları ile umudu ayırmak lazım, umut gerçek 

hayatta iyi şeyler düşünebilenlerin hissi. 
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Kendin Kalabilmek 

“Seni diğerlerinden farksız yapmaya bütün gücüyle gece-gündüz çalışan bir dünyada kendin olarak 

kalabilmek, dünyanın en zor savaşını verebilmek demektir. 

Bu savaş bir başladı mı artık hiç bitmez.” 

E.E. Cummings 

*** 

Düzene uyup “adamı olmak” aslında kolayı, değil mi? 

Kendine ait olmayan “hazır değerleri” sahiplenip, sahiplerine cici görünmek? 

Kabul eden insanlar arasında makbul olunur o zaman. 

O kadar insanın toplamı kaç insan eder ki? 

 

* - * 

 

Kestane, Sarmısaklı Yoğurt ve Yağmur 

Kitabı kenara koyup “kestane” dedim. 

Kestane yemek istiyorum Parmak Çocuk. 

Yanında sarmısaklı yoğurt da ister misin? dedi. 

Her yağmur sonrasında, bilirsin Parmak Çocuk, kitap okumayı bırakıp kestane yerim. Ama sarmısaklı 

yoğurt yemem ki ben.. Nerden çıkardın? 

Parmak kız, sen söyle, öyle lezzet mi olur?” 

O da geldi. Olmaz diyerek başını ki yana salladı. 

***** 

Sizi takdir ediyorum parmak aile. Masal kahramanısınız ama gerçekten seviyorsunuz, yanyanasınız, 

parmak marmak birliktesiniz işte. Küçücüğüz, ezilir giderizin derdini hiç yapmadınız. Benden büyük 

bile olabilirsiniz. 

Ben sizi hayal eden gerçek insanım, aşkımı masallardan öteye geçiremedim. 

Siz mi gerçeksiniz ben mi bilmiyorum… 

**** 

Parmak çocuk (adı öyle kaldı, artık çocuk değil o) yoğurdu götürdü, yağmur da tekrar başladı ve 

kitabımı okumaya devam ettim, pencerenin önünde kestane yerken… 

 


