
İç Sesim

1
Heft Reng

https://instagram.com/heft_reng


İç Sesim

İç Sesim

Zaman Baş Döndürücü Bir Hızla Geçiyor

Korku Nelere Engel

Hayallerimiz Kırılıyor

İnsanların Biriktirdiği Yağmur Taneleri

Bir İnsan Bir İnsanı Tamamlıyordu

Kelimelerin Boğazda Düğümlenmesi

Ruhunuza Üfleyelim

Yaşama Tutunmanın Başka Adı

Kırılmalara Alışma Tabiri

Kalp Kaç Ritimle Atar

Müzik Tiklerimi Durduruyor

İçimizde Umut Var

Basit Hataların Sarmaşıklarıyız

Hisler Evreni

Ömur Dediğimiz

İnsanlar Diyorum

Ya Mutluysak

Tutunduğumuz İnsanlar

2
Heft Reng

https://instagram.com/heft_reng


İç Sesim

Beyaz Mendil

Kırmızı Çizgilerimiz

Kararlarımızı Nasıl Veriyoruz

Yarım Hikayeler

İki Dal Gölgesi Kadar Özgür Olmak

Gerçek Ne

Unutmadığımız Anılar

Labirent

Pusulasız Ve Bitkince

Güvenmek

Anlatamadıklarımız

Ayrılık Türküsü

İnsan Kullanma Kılavuzu

Hayatın Bize Oyunu

Aşk Düşmanlığa Dönüşür Mü?

Acı da bir nimet olmalı

Şimdiki Aklınızla Başa Sarmayın

Fransız Teğmenin Kadını

3
Heft Reng

https://instagram.com/heft_reng


İç Sesim

Bu kitap Heft Reng tarafından PDF ve E-bup
formatlarıyla ücretsiz bir şekilde ücretsiz
platformlarda dağıtılmaktadır.

Sosyal medya hesaplarımız

Instagram: @heft_reng

Twitter: @heftreng_

Telegram: @heft_reng

1000kitap: @heft_reng

İnternet sitesi: https://heftreng.site

Küçük bir katkı ve iyi bir okunma deneyimi için Kobo
books uygulaması ile satın alabilirsiniz.

https://www.kobo.com/TR/tr/ebook/c-sesim

Sevgilerimle…

Heft Reng
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Zaman Baş Döndürücü Bir Hızla Geçiyor
Zaman baş döndürücü bir hızla geçiyor. Geçiyor
geçmesine de bizden çok şeyi de alıp götürüyor. Peki
biz zamanın neresindeyiz? Geçen zaman içinde kaç
yaprak sararıp toprağa karıştı? Ölüm bizden ne
kadar uzak ya da ne kadar yakın? Geriye dönüp
baktığımızda sahi neyi başardık...

“Ardımızda bıraktığımız ya da bizi geride bırakanlar
ne kadar bizden razı...”

Sorunlar burada baş göstermeye başlıyor. Kafamızı
meşgul eden bir sürü konuyla boğuşmaya başlıyoruz.
Zaman dediğimiz esrarengiz çizgi akıp giderken
boğuştuğumuz sorunlara feda ediyoruz
zamanlarımızı... Ardından koca bir yorgunlukla
kalakalıyoruz. Eh işte insan zaten mutsuzlukların
yansıması değil mi? Belki de sadece mutsuzlukları
yansıtabiliyordur. Ancak bunu başarabiliyordur.

Hayatlarımızı akıp geçen zaman içinde birer kabusa
dönüştürürken acaba bir an durup  “ben ne
yapıyorum diyebiliyor muyuz?” Hep bir düş
soğukluğuyla yankılanırken bedenimiz içimizde birer
burukluk yatıyor. Ne biz mutluyuz, ne de kimseyi
mutlu edebildik. Varlığımız bir hiçlik denizde
yüzerken, kabarmış göğsümüzle ne kadar da kibirle
bakıyoruz aşağılara... Biz kimiz, neredeyiz? O yüce
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asalet mi bizi zirveye çıkaran yoksa bencilce
giriştiğimiz kazanma hırsı mı bizi alçaltan, bu nasıl
bir kimlik kargaşası ki içinden çıkamıyoruz... Belki
de sadece çıkmak istemiyoruz...

En iyisi her sabah uyandığınızda geçtiğiniz ayna
karşısında öncelikle dünün hesabını sorun ve
bugünün muhasebesini yapın, Belki o zaman biraz
da olsa akıp giden ve akacak zamanın önümüze birer
fırsat sunmaya çalıştığını fark edebileceğiz. Belki de
zamanla daha özgür bir ruha sahip olabileceğiz.
Kim bilir belki de mutluluğun sırrını çözeceğiz..

❖ Bir resim çiziyorum. Gözüm uğradığı tüm
masumiyet anlarını canlandırıyor. Zihnimde ufak
kargaşalar oluşmaya başlıyor. Camlar
buğulanmaya yüz tutuyor. Bir kırılma noktası,
düşlerim harabeye dönüşürken, irkilerek kendime
geliyorum.
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Korku Nelere Engel

Bazen içimizde anlatmak istediğimiz onca
konu birikiyor. Ama maalesef söze nasıl
gireceğimizi bilmediğimiz için o konular
birer kargaşalara dönüşmeye başlıyor. Bu
yazıda öyle birikmişliklerin kargaşalığını
okuyacağız...

Bu kargaşalığın başlangıcında korku vardır. Çünkü
korku, insanı hep bir tereddütle baş başa bırakır.
İnsan korkunun neye engel olacağını nereden bir
nefes eksilteceğini bilemediği için hayat boyunca
“acaba şöyle yapsam mı?” Diye hep aklından
geçirir. Eğer korkuları ağır basarsa hemen geriye
adım atmaya başlıyor. Hatta bazen soluksuz bir kaçış
içerisindedir. Böylelikle niyetlendiği durum
karşısında mağlup olmaya başlıyor. Hayat boyunca
korku karşısında bir çok kez yenilen insan
korkmaktan bir adım dahi geri adım atmıyor. Bunun
yanında tecrübelerimizin bize onlarca kez gösterdiği
bir gerçekliğimiz var. “Korkmanın kötü tarafı
korktuğunun başına gelmesidir.”

Kargaşa burada başlıyor.

Bu nedenle korkmamak gerekir. Ama sanırım bu pek
mümkün değildir. İster istemez durduk yere bir
endişe sarıyor bizi... Bu tüm umutları birazcık
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hırpalar, hırpalandıkça umutlarımız için korkular
baş göstermeye başlıyor. Sonra işte aksiler art arda
etrafımızı kuşatıyor. Sanki korkmasakta bir çok
olumsuzlukla karşılaşmasak gibi bir düşünce
kaplıyor zihnimizi... Belki de öyledir. Korkmasak
olumsuzluklar yaşanmayacak, bilmiyoruz. Ama şu
kadarını biliyoruz. Korkular baş göstermeye
başladıkça içimizdeki kaybetme duygusu daha ağır
basıyor.

İçinde bulunduğumuz kargaşalardan ne kadar
kurtulacağımızı bilmiyorum. Ama korkuyu
kangrenleşmiş bir organa benzetmek pekte yanlış
olmaz diye düşünüyorum. Korku tıpkı kangren
olmaya yüz tutmuş bacağın kesilmemesi halinde tüm
vücudu intihara sürüklemesi gibi bir şeydir.
Zamanında korkulara müdahale edemezsek büyük
ihtimalle çoğu şeyimizi kaybetmeye başlayacağız...

Korku kargaşalığının bir kısmından sıyrılmak için ne
kadar etkili olacağını bilmeden şu küçük tavsiyede
bulunabilirim. Ertelemeyin, daha sonra yapacağım
demeyin, karşılığında gururum kırılır mı, başıma bir
şey gelir mi? Bu gibi kaygılarla baş etmenin yolu
ertelememekten geçer. Göreceksiniz ki hiç bir şey
olmayacak... Hadi Endişelerimizi arka bahçede
bırakalım ki umutlarımız zedelenmesin, korkularımız
etrafımızı kuşatmasın. Burada bir parantez açayım;
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Umutlarımızdan kasıt yaşama sevincimizi
öldürmeyelim. Aksi halde yaşamsal sürecimiz içinde
her şey mümkündür. Sevenlerimizi, sevdiklerimizi her
an yitirebilir. Bağlandığımız her kişi gidebilir,
kendimizden bir şeyler kaybedebilir ve daha
fazlasıyla karşılaşabiliriz. Bunlar yaşama
sevincimizi elimizden almaya yetmesin diyorum.

Bunu yapabilecek miyiz? Bilmiyorum. Kendimce bir
şeyler söylüyorum. Kırıklarımıza iyi gelecek bir
şeyler bulmaya çalışıyorum. Ruhumuzu
kangrenleşmesine müsaade etmeyelim istiyorum.
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Hayallerimiz Kırılıyor
Hayallerimiz kırılıyor. Yine hayal kurar, telafi ederiz
bir şekilde... İnsanın hayali olması güzel bir şey...
Ama hayallerimiz yavaşça bir yok oluşa sürükleniyor
farkında mısınız? Gittikçe daha az hayal kurmaya
başlıyoruz. Bunu "insan zamanla gerçekliğe daha
çok yaklaşır." İfadesiyle açıklayamayız elbette.
Hayallerimizden vazgeçmemizin sebepleri var.

Sebepler
Kurduğumuz ilk hayalin kırıklığına uğradığımız ilk
andan sonra; yeni bir hayal kurmaya başlamadan
önce; hayatımızın ilk kuşkusunu yanımıza almaya
başlıyoruz. Bu kuşku tüm hayatımız boyunca
gerçekleştirmek istediğimiz her hayalin önüne engel
olmaya yetiyor. Hal böyle olunca yavaşça perdeler
çekiyoruz hayallerle aramıza...

Evet hayatın gerçeklerini görmemiz gerekir. Ama
hayallerin kurulamadığı bir hayatta gerçeklerin
kaldıramaz tarafı vardır. İlk başta hayaller olmadan
umut etmeyi başaramayız. Güzel bir şeyler
biriktirmeyi beceremeyiz. Ardımıza baktığımızda
şöyle bir anım vardı diyemeyecek duruma geliriz.
Hayal kurmadan gerçeğe dönüştüremeyiz hiç bir
şeyi... 
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Çözüm
Zamanın talihsizliği mi yoksa bizim beceriksizliğimiz
mi pek bilinmez ama her şeyden önce kuşku
duyduğumuz tüm durumlara karşı iyice bir önlem
almamız gerekiyor kanısındayım. Kuşkulardan uzak
adımlarla ilerlemeyi başarırsak belki o zaman
hayallerimize çeki düzen verebiliriz.

Bunu başarmanın yolu sanırım çok istediğimiz
şeylere sahip olmaktansa daha çok düşünce
yapımızda mantıksızlığa yol açmayacak kararlarla
yolumuza devam etmekten geçer. 

Sonuç
Her ne yaparsak yapalım. Hayat öyle bir çizgidir ki
hayallerimizi de zedeler yaşam tarzımızı da her şeye
rağmen duruşumuzdan taviz vermeyecek kadar asil
olabilirsek ne mutlu bize..

❖ Bir insanı yalnızlığa iten şeyin hayata ve
insanlara karşı beklentilerinin bitmesidir.  Bu
beklentilerin bitmesine de neden olan insanın
kendisidir.
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İnsanların Biriktirdiği Yağmur Taneleri
Bulutlar yüklerini kaldıramayınca, yeryüzüne
yağmur olarak yağar. Zira insan için de bu durum
böyledir. İnsan kendi iç dünyasında dolmaya başlar,
bir sürü yükü aynı anda yüklemeye başlayınca
taşacak bir liman, tutunacak bir dal, kendisini
anlayacak bir dost ister. Tüm bu cümlelerimin
üzerine çizikler atarak şöyle ifadeler geliştirmek
istiyorum. Artık eskisi gibi güvenecek bir dal, bir
insan göremiyoruz. Bu nedenle kendimizi artık
bulutlarla kıyaslayacak durumda değiliz. Nitekim,
inandığımız her insan bize koca bir hayal kırıklığını
yaşatabiliyor. Ve biz artık bulutlar gibi olamayız.
İçimizdeki yağmur tanelerini boşaltamayız. Bu ağır
yükü kaldırmayı öğrenmeniz gerekecek... Belki de bu
yükle yaşamayı öğrenmek gerekecek...

İfadeler

Öyle sanıyorum ki zaman zaman söylediklerim her
şeyi ifade edecek türde değillerdir. İzahını yaptığım
bulutların durumu bizimkisine benzer olsun ya da
olmasın. Benim için ifadelerin durumu şöyle izah
edilebilir. “Bütün ifadelerimi birer birer ipe asarken,
içimde yalnız yatan kendimi bir arka bahçeye
gömüyordum. Tüm kaçışların efendisine dönüşürken
ruhum, bedenim öylece tutsak kalıyor.” Ama insan
en çok sevdiği durumların esiridir. Bizi tutsak eden
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gerçek budur. Özgürlüğe olan hayranlığımız ne
kadar çok olursa olsun. İçimizde biriktirdiğimiz
birkaç yağmur tanesine boyun büküyor ruhumuz...
Duyduğumuz en küçük bir olumsuzluk içimizdeki
coşkuyu birden bire koca bir karanlığa
sürükleyebiliyor. Bu nedenle bizim durumumuz
bulutların durumuyla aynı olamaz.

Şimdi de kendimizle olan yüzleşmeye gelelim.

Mutlaka bir sürü hüzünle ve olumsuzluklarla
karşılaşmışız. Hatta daha acısını da görmüşüz. Ama
unuttuğumuz bir gerçeklik daha var. Acaba bizim
için geçerli olan bu durum karşısında karşımızdaki
insanlara olan yaklaşımlarımız nasıl? Hadi kendi
açımızdan bakalım: Bizler ne kadar dürüst ve
güvenilir bireyleriz. Sır tutmayı, güven vermeyi,
insanlarımızı mutlu etmeyi ne kadar
başarabiliyoruz? Evet her birimizin içinde birer
burukluk vardır. Ama birlikte bunu neden
aşamıyoruz. O samimiyeti, o içtenliği neden
kazanamıyoruz? Neden insanlarımızın da ağır birer
yüklerini olduğunu unutuyoruz. Ve sadece herkesin
bize güzelce yaklaşması gerektiği beklentisi içerisine
girerken bu beklentiyi neden insanlarımıza
sunmuyoruz. Samimiyetle alıp veremediğiniz nedir
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sizce? Herkesten bizi mutlu etmelerini beklerken,
insanlarımıza birer tebessüm gösterememek
samimiyetimizi sorgulamamızı gerektirmez mi? Ne
kadar kabul edersiniz bilmiyorum. Sevgi ve
samimiyette biraz karşılık bekliyor gibi...

İşin güvensizlik boyutu

Toplum olarak ters giden bir şeylerimiz var.
Herkeste vardır bir güvensizlik ve çoğu insandan
duymuşsunuz ben artık kimseye güvenmiyorum
demeleri... Haklısınız ben de aynı sizin gibiyim artık
kimseye kolay kolay güvenmiyorum. Çünkü yüzünüze
gülen insanlar arkanızda sizi yerin dibine
gömüyordur. Yine sizin arkadaşlarınızla paylaştığınız
tüm sırlarınız günü gelmiş size karşı ortağa
saçılmışta olabilir. Belki de tek sorun sadece doğru
insanı bulamamakta... Değer ve yargılarımızla
örtüşmediğini söylediğimiz onca şeyin bize karşı
kullanılması elbette bizde güvensizlikleri
oluşturacak. Hatta bizi büyük bir yalnızlığa da
sürükleyecek. İçimizi yağmur taneleriyle dolduran
güvensizlik boyutu budur.

Genel olarak ters giden bir şeylerimiz var. Bütün
kavramların içini boşaltmışız nitekim. Bu nedenle,
ahlaki gelişimimiz noktasında bir yol alamıyoruz. Bu
nedenle burukluklar saracak bizi, kimseye
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güvenmemeyi ilke edineceğiz. Yaşadıklarımız
korkularımız olarak kalacak hayatımızda, yüklerimiz
hep bizde yüklü kalacak taki biz yıkılana denk.

❖ Bir masal uydurmuştuk. Kendimize birer rol
biçmiştik. Zaman geçtikçe kötü cadıların
entrikalarına yenik düştük. Büyük bir rüyanın
hayaliyle yastığa başımızı koyarken, gecelerin
kabusuyla irkiliyorduk.
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Bir İnsan Bir İnsanı Tamamlıyordu
Bir insan, bir insanı tamamlıyordu; Biz de hala biraz
eksikler vardı. Bir baharla uyanıyorsunuz,
uyandığınızı düşler misiniz? Çiçekler açmış ve
kelebeksiz. Gökkuşağından mor rengini eksiltin...
İçinizi bir huzursuzluk kapladı mı? Bir yerleriniz
incildi mi? Eksiklikler tam olarak bunu yapar. Bir
boşluğa böyle girilir.

Bir insan, bir insanı tamamlıyordu; Bülbül küsmüş,
güvercin kafese hapsedilmiş, papatyalar birer birer
koparılıyor yaşamlarından... Oysa biz bir kelebeğin
uçuşunda severdik insanlarımızı, kuşları
kafeslerinden azat ederken tutunurduk yaşama,
sevgimiz dilden dile öterken dost canlısı bir
sarılmayla bulurduk kendimizi...

Ama son zamanların insanları yeryüzünü talan
ederken beraberinde sevgilerini ve diğer tüm insanı
duygularını da bir hiçe kurban ediyor. Sanıyorum ki
bu durumu ancak böyle izah edebilirim. “Tabiata
saygısı olmayan kendisine ve insanlığa da saygısı
olmazmış.”

Oysa insan sevginin tanımını öğrenmeye başlarken
koruyucu kalkanını giymeli. Çünkü içinde yıkmak
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olan bir eylem sevgiye dönüşemezdi. Oysa sevgi
gözlerden sakınmaktı, koruyabilmekti tüm
güzellikleri... Şu nedenle severken sevdikleriniz için
insanları, canlıları ve tüm tabiatı da sevin.
Özgürlüğü uçuşan kuşlarla anımsayalım...
Papatyalar ve tüm çiçekler koparılmadan sevgimizin
birer süsü olsun... ve tüm güzelliklerle bir insan bir
insanı tamamlasın...

Kelimelerin Boğazda Düğümlenmesi
Son zamanlarda kelimelerin boğazda
düğümlenmesinin ne olduğunu çok iyi bir şekilde
öğrendim. Bir ah çekip bunu içinde saklamanın ne
kadar ağır bir yaraya dönüştüğünü, mekanın içinde
hapsolmanın ve tüm hüzünlerin içten içe süzülmesini
öğrendim. Başımı yastığa koyduğumda bitmeyen
sonsuz tane düşüncenin esirine dönüşürken,
kendimle mücadelemde neden galip gelmem
gerekeceğini bilmeden amansız bir savaşta ne kadar
yorulduğumu fark edemiyorum.

Benim için durum böyleyken etrafım da pek iyi değil.
Bunu tüm gerçeğimle yaşıyorum. Ve anlıyorum ki acı
kişisel olarak yaşadığım bir şey değil bütünüyle
etrafımı saran bir şey... Son zamanların kelime
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dağarcığına sıkışmış boğazım hiç bir teselliye mahal
verecek durumda değil... Öylece her şey kendini bir
yokuşa sürüklemeye başlıyor. Her şey sıkıcı ve
bunaltıcı bir hal almaya başlıyor...

Tüm bu süreçlerin sonunda hala buradayım. Ve bir
şey yapacak takat bulamıyorum kendimde... Buna
rağmen biraz daha ayağa kalkma vakti olduğunu
biliyorum. Onun için şimdi ayağa kalkma vaktidir.
Hadi ayağa kalkalım biraz daha fazla kenetlenelim.
Geçmeyecek yaraların kabuk bağlamasını
beklemeyelim. Gerekirse yaralarımızı biraz daha
deşelim... Ama kalkalım yine önce kendimiz için
sonra etrafımız için varsın o kelimeler hep
düğümlenmiş kalsın. Varsın anlatılmaya ve teselliye
yeltenmesin sözcükler ki samimiyetle yaklaştığınız
müddetçe etrafınıza tüm sözcüklerden daha fazla şeyi
hissettireceksiniz. Ve aynı düzeyde kendinizi
toparlanmaya vakit bulacaksınız...

Ruhunuza Üfleyelim
İnceden ruhumuza üfleyelim, hayallerimiz
sınırlarımızı aşmaya başlasın... Bugün doruklarımıza
kadar özgürlüğü hissedelim. Bir köşeye geçip
utangaç çocuk edasıyla dizlerimizin üzerine
çökmeyelim. Şımarık çocuk edasıyla özgüvenimizi
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gösterelim etrafımıza... Paslı ruhumuza üfleyelim,
paslı zerrecikleri bir yerlere savuralım. Asık
süratimize, tatlı gülümsemeler çizelim... Etrafımıza
bir bakalım. İnsanlarımıza tebessümler sunalım, Bir
çember oluşturalım, etrafına güzel insanlar
biriktirelim buna sevgi çemberi diyelim...

Nitekim bizim en çok sevgiye ve kuracağımız o
çembere ihtiyacımız var. Hayat öyle ki beraberinde
hep olumsuzlukları getiriyor. Bizi tüm aksiliklere
karşı kurtaracak olan güç kurduğumuz o güçlü insan
ilişkileridir. Bağlarımız ne kadar güçlü ise aksiliklere
karşı mücadelemiz o denli başarıya ulaşır. Bazı
anlarımız olacak. Her şey anlamını yitirmeye
başlayacak. Nefes dahi alamayacak durumlarımız
olacak... Uykularımızı kaçıracak türden kabuslarımız
olacak. Ve gecenin yalnızlığında bol bol düşünme
zamanlarımız olacak... Belki de o an için durumun
içinden sıyrılamayacağız. Geçmeyecek düşüncesi
hakimiyetini ilan etmeye başlayacak... Acı her
zerremize işlemeye başlayacak. Kayıplarımız olacak,
bizden bir çok şey eksilmeye başlayacak.... Hayatın
acı tablosu karşısında yenik düşeceğiz... Velhasıl
tarifine yetmeyecek tüm kelimelerin çaresizliği
karşındaki acizliğimiz baş gösterecek...

Bu noktadan sonra bir ama demek gerekiyor.
Sığındığımız tek teselli olan zamana yenik
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düştüğümüz bu durumun geçmesini beklemiyorum.
Amayı sürdürerek insanın içinde olan sabır
duygusuna güveniyorum. Ve şunu diyorum. İnsan
alışır her şeye... İşte alışmayı bekleyeceğiz.

Ruhumuza biraz üflediysek ve kendimizle birazcık
yüzleştiysek şimdi yeniden ayağa kalkma vaktidir.
Oluşturduğumuz o sevgi çemberine dahil olalım. Sıkı
sıkı geri kalan sevdiklerimize sarılalım.

Dediklerime hepiniz dahilsiniz. Acizliğimizi kabul
edelim. Acımızı en son damlasına kadar yaşayalım.
İçimizde yaşanan her ne ise sonuna kadar özgürce
yaşayalım. Ama kalkmasını da bilelim. Bunu
başarabiliriz bu bizim elimizde... İnsanlar olumsuz
düşünmeye başladıklarında, ardı ardına
olumsuzluklar başlar. Bir tür hastalık gibi, önce
kendimiz için sonra sevdiklerimiz için başarmaya
inanmak gerekir.

Bizler iç dünyamızın dışımızla temasından
korkuyoruz. Sonra içimiz nem kapmaya başlıyor. Bir
anlık bu durumu kaldıramayışımızla içimize
hapsettiğimiz o ruhu yaşamaya başlıyoruz. Bunu
yapmamalıyız. Öyle bir inançla tutunalım ki hayata,
inandığımız yaratıcıya ona iman ettiğimizi
ispatlayalım... Sevgiyle kalın...

20
Heft Reng

https://instagram.com/heft_reng


İç Sesim

❖ Ruhumuza ışık tutmadan, içinde bulunduğumuz
karanlıktan kendimizi kurtaramayız. Bir hikayeye
başlamadan önce neden ve nasılını göz önünde
bulundurmalıyız. İyi ve güzel başlangıçlar
farkındalıkla gelişir.

Yaşama Tutunmanın Başka Adı
İyi olmak ya da olmaya çalışmak bir neden aramak,
neden bulamamak ve sessiz gidişler; “neden
giderler?” Cevabı bilinse dahi kişinin gururuna
yediremediği zor bir soru!

Ve halen bu sorudan sonra iyi kalabiliyorsa insan.
Kafasındaki milyon soruyu bir kenara itip
uzaklaşmak istiyorsa insan. İşte düşünmenin zamanı
gelmiştir. Çünkü insan her ne olursa olsun.
Tutunmak ister. Hayata yaşama ve yeniden
başlamalara...

O zor soruya mı ne olur. Bunu sormamış sayın
kiminize göre zamanla, kiminize göre başka
etkenlerle cevaplanamayan bu soru unutulmaya yüz
tutmanın adıdır. Bu da geçer bunu da unutursun
dediğiniz her soru bu zor sorulara dahildir.
Çözülemeyen bu soru bir sır olarak geçmişe
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gömülecek. Zor sorulara inat hayat yeni sayfalar
açmaya değiyor çünkü....

Gurur kısmına gelince. İnsan çoğu zaman satırların
içindeki gizli özne olarak kalmayı tercih eder. O beni
bir türlü yakıştıramıyor kendine işte gurur budur.
Oysa cümlelerin gizli öznesi konumundaki insan ne
kadar da gizlenmeye çalışsa da o gurur dediği şeyin
dışardan görünemeyeceği bir şey sanarsa da aslında
bilir ki kendisi kendine biraz mahcuptur. Ve
kendisine yakıştıramadığı gurur karşısında hep biraz
eziktir. Yine de tüm gurur unsurlu olaylar karşısında
biraz cesaretlidir insan bilir ki gurur yaptığı şey
aslında onu ileriye taşımayacaktır. Bu nedenle
ilerlemek için gururunu da ezip geçmeyi bilmiyordur
insan....

Kırılmalara Alışma Tabiri
Hayat tüm inancınızla birine karşı duyduğunuz
sevginin hüzne dönüşme sahnesidir. Ve hayat ilk
kırıkların oluştuğu bir durakta tüm kırılmalara
alışma tabiridir. Buna sebep olan durumu
sorguluyorum. Ve yıllar öncesine küçük bir yolculuğa
çıkıyorum. Uzaktan uzağa yakınlık duyduğum birine
karşı nedensiz mesafeler girmeye başlıyordu
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aramıza, arada bir de aramızdaki bağın hiç
koparamayacağına dair bir inanç oluşuyordu
içimde.. Garip kurduğum cümleler, düşlerimde ki o,
yaşadığım tüm anılarım... Tarifine yetmiyor
kelimelerim öyle bir tuhaflıkla doluyum. Hayat
diyorum tecrübe kazanmak için yeterli bir zaman
sunmuyor. Birine karşı duyduğunuz sevginin küçük
kırıntılarla hüzne dönüştürüyor.

Bir yanım tüm hüznümle onda kalmayı beceriyor. Bir
yanım da harabeye dönüşüyor hala ve sanırım
ansızın bir sarsıntıyla kendimi derin bir enkazın
altında buluyorum. İçimde bir felaket kopuyordu. En
çokta onu incitiyordum orda...

Şöyle söyleyeyim  “Ne kadar kırılırsanız kırılın,
insan hep birine sığınma ihtiyacı duyuyor.” Ve
sanırım insan en çokta kendine kırılıyor bu
kırıklarıyla yine bir şekilde baş etmeye çalışıyor.
Zamanın talihsizliği burada başlıyor. Koca bir sır ne
yapsakta bir türlü çözemiyoruz. Oysa zamanın sır
olarak sakladığı geçmiş ve gelecekler bizde hep bir
düş kırıklığı var etmeye yetiyor. Zamanın sırrını
çözeniniz var mı acaba? Günün birinde susmaya yüz
tutarsa kelimeleriniz susmayın. Sustuğunuz her an
için kendinizi ıstırap içinde bulacaksınız. Lakin ne
zaman susmaya başlasam;
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“O zaman bir yerlerim acımaya başlıyor.

Bu yüzden benim susmamam gerek...” Sizde
susmayın. Belki hüzünleriniz eksilmeyecek
kırıklarınız geçmeyecek ama o acı ıstıraba karşı da
direnme gücü bulacaksınız.

❖

Saat’in geçmesine mi kanayım,

Kurduğum onca düşlerimle mi avunayım.

Bir yıldıza bakıp dilek mı tutayım yoksa...

Her şeyin iyi olacağına inansam iyi olur belki de...

Karma karışık bir haldeyim...

Ama her şey biraz eskiyor, biraz da eksiliyor...
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Kalp Kaç Ritimle Atar
Kalbimin ritmine bir nota daha eklemeye
başlıyorum. Öğrenemediğim kaç duygu daha var.
Kaçı güzel kaçı kaçamaklı bilmiyorum.

Sadece biliyorum ki her günün başlangıcında ve her
günün sonunda benden farklı bir ben oluyorum.
Bazen kalbimdeki ritimler, birbirine karışıyor. Bazen
de içime sığmaz olup göğüs kafesimden dışarıya
fışkırmak isteyişiyle sarsılıyorum.

Sahi kalp kaç ritimle atar biliyor musunuz?
Kaçıncısında göğüs kafesimiz dolup taşar. Tüm
duygular için bu böyle mi?

Karşılaştığımız her duygunun ilk anı tarif edilir gibi
değildir. Mutluluk barındırsın acı taşısın bir gerçeği
var uyku kaçırır türden olur. Bazen de iyi bir
başlangıç sanırsın ki aradan kısa bir zamanın
ardında iç çekişmelere sebep olan engellerle
karşılaşırsın... Bu tıpkı yeni tanışan iki insan gibidir.
Önlerindeki engelleri göremeyip, hayatlarının genel
bir taslağını oluşturmaya başlarken ikisinden birinin
ölümcül bir hastalığının ortaya çıkması gibidir.
Aksiler, hayatın her yerinde çelme takmayı hep

25
Heft Reng

https://instagram.com/heft_reng


İç Sesim

başarırlar. Art arda onca farklı duyguyu yaşatırlar.
Birine alışmazken henüz, bir sürü sevinçlerin acıyla
bütünleştiği o durak insanın ömründen bir anda
yılları götürüverir.

Hayatın kolay olmadığını, yaşamının bir bedel
ödemek olduğunu söylüyoruz nitekim. Ama buna
rağmen küçük kırıntıları bir araya getirip umut inşa
etmeye başlıyoruz. Korkuları sır perdelerin ardına
saklayıp hayatın güzel tarafına ışıklar yakıyoruz. Ve
burada haklıyız zira başka türlü kendimizle baş
edecek değiliz.

Müzik Tiklerimi Durduruyor
Bugün bir hikayemiz var. Hikayemize geçmeden önce
kendim dahil herkese bir kaç soru soracağım,
doğrusu herkesin kendisine bu soruları sormasını
isteyeceğim. İlk ne zaman hatırlamaya, anlamaya
kendinizi fark etmeye başladınız? Mesela ben
karanlık bir gece de kedilerin miyavlamasını milat
kabul ediyorum. Öncesi yok bende küçüktüm,
küçükler küçüklüğünü hatırlayamazlar. Etrafıma
baktığımda iki kolum, iki bacağım, iki gözüm, iki
kulağım bir de burnum vardı. Konuşmayı, görmeyi
ve duymayı da biliyordum.  Bir çok şeye sahiptim
diye düşünüyorum. Ve bu durumu hiç sorgulamadım.
Neden kolum, bacağım, gözüm, kulağım yok diye
hiçte düşünmedim. Hatta olmadığı için bu durumu
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yadırgamadım. Peki siz hatırladığınız o ilk andan
beri mevcut fiziksel ve doğuştan gelen kalıtsal
rahatsızlıklarını yadırgıyor musunuz? En önemlisi de
sizden daha mantıklı, daha zeki daha inanç sahibi
biri karşısında kendinizi aptal gibi hissediyor
musunuz? Bu durum karşısında insanların size nasıl
yaklaşmasını beklersiniz? Siz fiziksel ve zihinsel
olarak eksik bir birey olarak torpil görmek mi
istersiniz yoksa sınıfsal tüm ayrıcalıklardan sıyrılmış
bir birey olarak herkesle eşit seviyede olmak mı?
Anlamadıysanız daha radikal bir şekilde ifade
edeyim. Toplumun deyişiyle özürlü muamelesi
görmek ayrıcalık olarak kabul eder misiniz?

Hatırladığınız ilk anı nörolojik(beyin kaynaklı) bir
rahatsızlık olsun. Bu rahatsızlık istemsiz, ani, hızlı
beden tikleriniz ve garip bir ses çıkarmanız olsun.
Hatırladığınız o ilk andan beri bu durumla karşı
karşıyasınız. Acaba bu durumu kendiniz için kusur
görüp kendinizi yadırgar mısınız? Bu size tuhaf gelir
mi? Tiklerinizi kontrol edememek size zor gelir mi?

Ben kendi cevap hakkımı bu hikayeyi yazmama
müsaade eden Seyithan Sevinç arkadaşımıza vermek
istiyorum. “Evet tuhaf. Kafa sallamazsam, ses
çıkarmazsam kendimi çok tuhaf hissediyorum. Yahu
niye zor olsun. Tourette Sendromu olmamak nasıl bir
şey bilmiyorum ki. Hiç bu Tourette sendromsuz
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olmadım ki tuhaf hissedeyim. Doğuştan göz kırpma
özelliğin var diye ‘Aha göz kırptım gidip anneme
haber verin. Gözüm bir açılıp bir kapanıyor. Bana
bir şeyler oluyor.’ Diyor musun? Aksine tiklerim
olmazsa tuhaf hissederim. Bana da senin sessiz ve
hareketsiz halin tuhaf geliyor.”

Buraya kadar tamam. Peki Tourette Sendromlulara
veya başka tür rahatsızlık olarak gördüğün insanlara
karşı nasıl davranmak lazım. Cevap çok basit hiçbir
şey yapmamak, onlarda bizim gibi dediğin anda
büyük bir sınıfsal ayrıma başlamış oluyorsun. Ayrıca
rahatsız olarak gördünüz insanlara karşı özel bir
sevgiye ihtiyaç yoktur. “Sevgi göstereceksiniz,
sevgilinize, annenize babanıza sevgi gösterin.” Der
hikayenin kahramanı... Buraya kadar olan herşey
hikayenin normal tarafıdır. Hikayemizin
garipsenecek tek tarafı müziğin ve şiirlerin bu tikleri
terbiye etmesidir. Beni etkileyen kısım da budur.

Seyithan Sevinç “Tek çarem gitarım. Acil ilk yardım
tekniğim onu elime aldığımda tiklerim durur.” Der.
Müziğin  ruhun gıdasını olduğunu hep söylüyorduk
ama hiç şahitlik etmemiştik. Kesinlikle müziğin
sadece ruhun değil artık bedenin de gıdası olduğuna
şahidim. Devamında müzikle tanışmasını isteyerek
olduğunu söyleyen Seyithan bunun sonrasında
zorunluğa dönüştüğünü söylüyor. Müziğin bu tiklerin
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dermanı olduğunu ilkokul üçüncü sınıfta şarkı
söylediğinde fark ettiğini dile getiriyor.

Daha öncesinde kendi kendine şarkı söylediğinde
durdurduğunu ama ilk defa topluluk önünde tiklerin
durması müzik sayesinde olmuştu.

Ama buna sadece müziğin mucizesi demekte doğru
değil, Seyithan arkadaşımız yine şiir okurken için de
bu durumun geçerli olduğunu, abisinden etkilendiği
fotoğrafçılıkta da kadraja bir manzarayı aldığında
durduğunu ve bunun kendisi için tourette’siz bir
dünyaya bakış olarak değerlendirir. Esasında bu
durum sanat disiplininin verdiği konsantrasyon ile
ilgilidir. İnsanın içindeki o sanatçı ruhun dışa
yansımasıyla ilgilidir. Seyithan Sevinç’in gerçek
anlamda sanatçı ruhuna sahip olduğuna inanıyorum.
Öte yandan bu durum karşısında sanatın
vazgeçilmez bir güzellik olduğunu anlamaya
başlıyorum. İster kitap okuyun, ister müzik dinleyin,
isterseniz bir tabloya dalıp gidin. Ya da herhangi
birisini icra edin, fark etmez. O sanat ruhu varsa
içinizde mutlaka o disiplini sağlarsınız.

Peki siz müziğin, şiirin ve tüm sanatların gücüne
inanıyor musunuz? Okuduğunuz tek bir satır,
dinlediğiniz tek bir söz, baktığınız tek bir görsel sizde
etkiler uyandırıyor mu? Umut pencerelerinizi açıyor
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musunuz? İnançlarınız güç kazanıyor mu? Her
şeyden önemlisi kendi kimliğinizi nerde arıyorsunuz?
Sanırım, cevaplarını bildiğimiz bu kadar soru
sormak bize yeter.

Seyithan Sevinç’e bu yazının yayınlanmasında
gösterdiği anlayış için ve katkılarından dolayı
kendisine teşekkür ederiz.

İçimizde Umut Var
İçimizde umut var. Papatyaların sevmelerine kanıyor
içimiz. İlkbaharların sıcak güneşlerinin ardına
sağanak yağmurlu bir duş alıyoruz. Temizleniyor
kirimiz, biraz yoruluyoruz tabi, tatlı bir yorgunluk...

İçimizde umut var. Toprak kokuyor etrafımız,
nehirler her zaman ki gibi görkemli, kuşlar melodiler
eşliğinde yine selamlıyor bizi... Gökyüzünde sonsuz
mavi, içimiz dallarda açan çiçek taneleri...

İçimizde umut var. Kaldırımları, sokakları, caddeleri
yollarımızın kesişme ihtimali uğruna her an için bir
adım atıyoruz.

İçimizde umut var. Olurda aynı göğün altında, tüm
güzel insanlarla aynı anlara talip oluruz diye...
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Sanırım insan denilince umudunu, sevgisini, her
şeyini yitirmiş bir şey canlanıyor kafamızda. Neden
bu böyle? Biraz aksiliklerden olabilirim sanırım.
Oysa tüm güzelliğiyle yaşayamayız hayatı, öyle
aksilikler var ki her biri, “tamam bu sefer mutlu
olacağım” dediğimiz yerde çelme taktılar, her
seferinde yüzüstü çakıldık yere... Bu nedenle yarım
kalan mutluluklara inat etmek lazım. Bu inat umudun
yeşerdiği mevsim, papatyaların sevmelerine götüren
durak, yağan yağmur damlaların yükümüzün
hafifletmesi kadar anlamlı bir bakış açısı olmalı!

Sanırım insan, aynı göğün altında buluştuğu için,
aynı topraklara ayak bastığı için, aynı pınarlardan
su içtiği için ve daha bir çok şey için kendisinden çok
herkes için eyleme geçme gücünü bulmalı kendinde.

Doğrusu insan zindanından dışarıya adım atmadığı
sürece kendini hep mahkum olarak görür. İyiliğe,
dünyaya ve insana dair her şeyde umudunu yitirmiş
bulur. Aslında insanın umudu var etme süreci
kendisine yaptığı bir iyilik olarak görülebilir...

Sanırım insan, sevme ve sevilmeye olan çabasını
yanlış yorumluyordur. Sevginin birleştirici rol
üstlendiğini unutuyor. Sevilince de göğe
yükselişlerini görmüyor. Ya da içindeki heyecanını
çabuk yitiriyordur. Belki de tam bir umuda
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tutunurken, göğündeki yıldızlar sönüyor, dipsiz bir
kuyuya dönüşüyor, kendinden düşüyordur. Yine
içindeki umudu var etmeyi başaramamıştır. Tüm bu
güzel hikayede henüz kendine okuyacak cümleler
bulamamıştır. En önemlisi de sabır ile beklemesini
gerektiğini unutmamasıdır.

Umudu neye nasıl yorarsanız, öyle bir güzelliğe
dönüşür umut budur.

❖

Şu anı  mı mutluluğun mevsimi de ilan
edebilirim.

Soğuk bir kış gecesi de...

Biraz da hüzün yağdırabilirim.

Ve sessizlik ilan edebilirim.

Sevinçler de yağabilir bu gece...

Bir an bir yaz gecesine dönebilir her şey

Ve çığlıklarla sana doğru koşabilirim..

Basit Hataların Sarmaşıklarıyız
Zaman zaman basit hatalarla büyük bedeller ödeyen
insanlar olmalıyız.  Zamanında yapmamız
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gerekenleri ertelemekten dolayı üzerimizde bir
şeylere geç kalmışlığın pişmanlığı var... Hepimiz iyi
şeyler olsun diye bekliyoruz. Pek olmuyorsa
beklediğimizden olabilir. Bazen de harekete
geçmekte bir şeyi değiştirmiyor olabilir...

Bazen de doğru insana gereği gibi şans
verememenin bıraktığı acı bir tat var... Önümüze
çıkan iki yolun uçuruma çıkan tarafını tercih
ediyoruz. Ama uçurumlardan uçmayı bilmiyoruz.
Hep düşüyoruz. Düşüyoruz ama ölmüyoruz. Ölümcül
olmasa da kalıcı izler taşıyoruz...

Aslında hepimiz attığımız her adımda tekrar tekrar
düştüğümüz bir uçuruma sahibiz...

Bunun yanında heveslerimizin bizi sürüklediği,
benliğimize ihanet edercesine affedemeyeceğimiz bir
yanımız var... Gururdan öteye ihanet saydığımız
adımların tümü buna dahil, kabullenemiyoruz işte...

Her şeye rağmen iyi olmasını istediğimiz bir şeyler
var yine... Umut biriktiriyoruz: Yürürken, uyurken ve
yaşadığımız tüm anların her saniyesinde
hayallerimizi süsleyecek umutlar biriktiriyoruz.
Umutlarımızı bir araya getirirken hayaller dünyası
inşa etmeye başlıyoruz. Ve düşlerde var ettiğimiz
salıncaklarda iç kıpraşmalar yaşıyoruz.
Rüyalarımızda hayallerimiz kadar umut dolu bir fark
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var ki araya kabuslar kaçabiliyor. Yine de o umut
birikintilerden masallara konu olacak kadar cesur
hikayeler var edebiliyoruz. Ama herşeye rağmen o
kötü kabuslara dur diyemiyoruz. Her seferinde
rüyalarımızı kabusa dönüştürmeyi başarıyorlar...

Doğrusu gerçekler hep bir şekilde esip savuruyor
hayallerimizi... Ne yaparsak yapalım hep kötü giden
bir şeyler var olacak...

Bir hataydı hepimiz ortağız. Başta kendimizi yaktık
devamında sevdiklerimizi... Kimin kimde ne kadar
hakkı var bunun hesabını görürken de saniyeler
kaybediyoruz. Sonra hayatımızda kötü gidenleri
ortaklarımıza şikayet ediyoruz. Oysa basit bir
hatayla bir çıkmazın içinde çemberler çiziyoruz.

Affedemeyeceğimize mi yanalım
affedilmeyeceğimize mi? Kiminin umut birikintilerini
dağıtıyoruz. Kiminin rüyalarına kabus olup
çöküyoruz. İyi kötü arasında en çok kötü tarafımızla
meşhur insanlarız. Basit hataların sarmaşıklarıyız.
Ve de en çok iyi olmayı hak etmeyenleriz...

❖ Bir müddet sonra canınızı acıtan hadiseler sizi
duyarsızlaştırır. Ve bu durum sizde kimlik
kargaşalığına sebep olur. Üstelik bu durumdan
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memnun olduğunuzu fark edeceksiniz. Bazı acılar
o kadar kötüdür ki ve insanın o kadar dengesini
bozuyor ki neler olduğunu bile anlamayacak
duruma getirir her şeyi...

Hisler Evreni
Hislerin en gerçeği en acımasız olanı ile başlamak
istiyorum, korku… Korkunun temelinde bilinmezlik
vardır. Bu bilinmezlik neyle karşılaşacağımızı
bilmediğimizle ilgilidir. En basite indirgeyecek
olursak karanlıktan korkan bir canlı bulunduğu
ortamda ne olduğu bilmediği ve tamamen hayal
dünyasında kendisi var ettiği ve var ettikleriyle
endişeler geliştirirken bir olgudur.

Aslında tüm duygular birbirinin içine gizlenmiş
gibidir. Ve aralarında kopulmaz bağlar var.
Duygularımıza verdiğimiz isimler de hislerimizin
yoğunluğuyla ilişkilidir. Ama aralarında hep ilişkiler
vardır. Tıpkı heyecan, endişe ve korku gibi öyle derin
bağlarla bağlılar bu mükemmel üçlü…

Neden mükemmel çünkü yapmak istediğiniz veya
yapmaya yeltendiğiniz olayları yapıları olguları bu
üçlü kontrol eder. Heyecan komut verir der ki; o
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kadar olumsuz düşünceye rağmen başarabilir
miyim? Endişe devam eder; ya başaramazsam? Ve
korku gelir hepsinin üzerine çöker der ki; kaç  durma
kaç? Tüm bunlarla yüzleşmeye çalışan 1300 gr
beynimiz duygularımız karşısında mantıksal yol
ararken kendine, hislerimiz mantıksal yönlerimizin
önüne setler örer ve her şeyi mahveder. Hayal
kırıklığı, pişmanlık...

Ama siz yine de aklınıza güvenip duygularınızı da
köreltmeyin. Korkularınızla gerçeği fark edin.
Heyecanınızla korkularınızın üstüne  yürüyün. Bu
yürüyüşünüzde endişe duyacağınız bir şeyler de var
olmalı. Ama yine de kaçmayı düşünmeyin.

Hislerin en kuvvetlisi olanına gelirsek umut derim...
Mümkün olmayan herhangi bir şeye inandırabilir,
tüm zamanlar boyunca insanı bekletebilir ve
geleceğe dair tüm hayalleri içselleştirip kendine bir
yol çizdirtebilir. Hem çok saftır hem de insanı bir
ihtimal uğruna peşinde sürükleyecek kadar
tehlikelidir umut.
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Daha sayabileceğim örneklendirebileceğim birçok
duygu var elbette... Peki tüm bu hislere rağmen nasıl
bir tutum sergilemeliyiz? Yıllarca sorulmuş olan
mantık  mı yoksa hisler mi? Tabi ki kesin bir cevap
veremeyiz.  Her ikisiyle tercih yapmayı
öğrenmeliyiz... Ne zaman mantık devreye girer ne
zaman his devreye girer bunlara açıklık getirmeliyiz.
Öncelikle insanın kendini tanıması gereklidir.
İstersen başarılı olursun. İstersen dünyanın en
zengin adamı olursun. Ne istediğini bilirsen mutlu
dahi olursun. Hatta ne istemediğini bilirsen ne
istediğine daha kolay ulaşabilirsin...

❖ Arada bir kendinize saçmalama be geri zekâlı
diyorsanız, aklınız hislerinizle mücadeleye
başlayabilir. Bu nokta da her şeyi kontrolünüze
alabilirsiniz. Bunu yaparsanız risk almadan bir
dava kazanmış olursunuz.

Ömür Dediğin
Size küçük bir sır vereyim mi? Bütün hayallerimiz
güzeldir. Bunun yanında derin izlerimiz var.  Bu
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derin izler hep hayallerimizin önüne perdeler
çekiyor. Hal böyle olunca girişte sorduğum sorular
anlamını yitiriyor. Yok bazılarımız hayal kurmaktan
korkuyoruz. Çünkü kurduğumuz gibi olmuyor
yaşantımız... Payımıza bir keresine keder düşmüştür.
Ne yazıktır ki kurtuluşu olmayan bir yol
görünmüştür. Biz bir keresine umudumuzu
güzelliklerden yitirmişiz. Sonra güzel olan
hayallerimizi duvarlar arasına hapsetmişiz.

Ah biraz farkında olsak ne kadar anlamsız, ne kadar
olduk olmadık şeyler için ne kadar anlamlı, ne kadar
güzel şeylerden vazgeçmişiz. Yaşayacağımız üç beş
günlük dünyada ne uğruna feda etmişiz güzel
günlerimizi... İşin özü şu aslında duygularımızı ne
köreltelim ne de heva edip yüceltelim. Her zaman
orta yol olduğunun bilincinde olalım... Aksi halde
ömür dediğimiz üç beş günümüzü acısıyla tatlısıyla,
iyisiyle kötüsüyle anlamsız bir o kadar bir hiçlikle
yitireceğiz.

Siz en iyisi ayrılıklarınızı, vedalaşmalarınızı,
kavgalarınızı ve daha bir çok eylemlerinizi
hayallerinizle süsleyin. Varsın gerçekleşmesin.
Varsın güzel olmasın. Unutmayın! Yapraklar
sararırken aynanın karşısında yüz hatlarımızdaki
buruşukları fark ediyoruz... Mevsim geçişlerinde
yaşlanıyoruz, bir kış gününde saçlarımıza aklar
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karışıyor... Bir de bakmışız bir yaz gününde
ölmüşüz....

Ömür dediğimiz şu kısa sürede bari hayallerimiz
eksik kalmasın. Hayallerimizle bir çok eksiğimizi
tamamlayabiliriz. Unutmayın!

İnsanlar Diyorum
Sonra aklımda kurduklarımın elde tutar bir tarafı
olmadığını fark ettim. O an durdum. İnanmak
istemedim. Ve kabullendim.   İnsanlar mı değişiyor
yoksa bir müddet sonra insanları gerçekten
tanımaya mı başlıyoruz? En çokta bu soru kafamı
kurcaladı. En çokta bu soru uykularımı kaçırdı.
Aklımda kurgulandıklarıma gelirsem, ne bileyim
insan böyle her şeyden uzak her şeyden berrak her
şeyden saf her şeyden şeffaf hisle yaklaştığı insanlar
karşısında maalesef ki hayal kırıklığı yaşıyor.
Maalesef ki hiçte istediği kadar güzel sonuçlar elde
edemiyor. Maalesef ki hiç bir şey istediğimiz kadar
pamuk tadında olmuyor.  Bu anı ilk yaşadığım andan
beri artık hiçte eskisi kadar saf bir düşünceye sahip
olamadım. İnsanlar resmen bana kötülüğü
öğretmişlerdi. Maalesef ki insanlar hakkındaki
düşüncelerimde olumsuzluklar başlamıştı. Birazda
onlar gibi olmaya başladım. İçime kin, öfke, nefret
dolduruyordum ki. Bir an tak etti bende bir şeyler
herkes gibi olsaydım. Ne farkım kalacaktı. “Herkes
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gibi olursanız ne farkınız kalır.” Sırf biraz değişiklik
olsun diye biraz da herkese benzemek istemediğim
için kötüyle iyi arasında bir yerde kaldım. Kötü
olamazdım. Sevemedim bir türlü kin, öfke, nefreti...
İyi olamazdım. Biraz aldatıldığım için aynı kurguyu
bir daha kurmak mümkün olmayacaktı. Peki neler
yapabilirdik. Ben ve benim gibiler hayatı iki tarafı
uçurum olan bir yamacın kıyısında tek bir adım dahi
atamayız. Güvensizlik ile telafi ettiğimiz bu süreç
koca bir korku yığınıdır. Biriktire biriktire
büyüttüğümüz korku yığını... Kurtulmak için sağlam
adımlarla el ele tutuşarak sağlam bağlarla o
yamaçtan inmeyi bilmemiz gerekir.

Ya Mutluysak
Düşümüz kadar var kuramadığımız düşler kadar
yokuz. Eksik olan cümleler değil  eksiklik koca bir
sessizliğe sürüklemiş bizi... Hapsolduğumuz
yalnızlığımızda bucalarken bir kaç ritimle telafi
ediyoruz onca anıları...

Sonra fark ediyoruz. İnsanın en çok kendisiyle alıp
veremediği bir şeyleri olur. Her şey yolunda giderken
durup durup kendisini mutsuzluğa iten bir şeyleri
bulması acaba dedirtiyor ya mutluysak ve  mutlu
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kalmayı bilmiyorsak... Değişmeyen kaderimiz bu
mudur? Bütün yollar ayrılırken bir birinden tekrar
mutsuzluğun uzandığı yola doğru adım atmak
kaderimiz mi? Ne zaman yalnızlaşır ki insan
birilerinin gitmesiyle mi yoksa insanın kendisini terk
etmesiyle mi başlar yalnızlık? Tam da insanın
kendisini terk ettiği an mutlu kalmayı beceremediği
andır. Mutsuzluğu tercih ederken yalnızlığa attığı
adımlar birer bahanedir. Kader çizgisinde insanın
kendisi için mücadelesinin payı vardır. Yani açık
olmak gerekirse kaderimiz bir nevi birazda
tercihlerimize bağlı bırakılmıştır.  Hatta hiç bir şey
yapmadan sadece mavi düşler kurup her şeyin
yolunda gitmesini bunu kadere bağlı kılmak
yaratıcıyı anlamamaktır. Anılar güzeldir. Aynısı
tekrar beklemek biraz acıdır. Buna kader diyorsak bu
da biraz tembelliktir. Düşlerin gerçekleşmesi için
insanın önce harekete geçmesi lazım acıktığınızda
yemek yemeyi düşlemeniz sizi doyurmadığı gibi bir
şeyi sadece istemek ve olacağını beklemekte
işlerinizi yoluna koymayacaktır. Açlıktan ölmek
kaderiniz değildir. Aynı şekilde sadece beklediğiniz
için bir şeylerin umduğunuz gibi olmaması da
kaderiniz değildir.
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Ne diyorduk mutluysak ve mutlu kalmayı
bilmiyorsak... Tamda burada öğrenmemiz gereken
çok şey var.  Öncelikle her şeyin istediğimiz gibi
olmasını beklememek gerekir. Böyle bir beklentiye
sahipsek hiç bir zaman mutlu kalamayız. Bütün her
şeyden önce hayatımız boyunca bir şeyler için çaba
sarf etmek gerektiğini bilmeliyiz. Aksi halde bütün
kayıplarımızı kader ile telafi etmeye çalışmak büyük
bir kandırmacadan ibaret kalacağını unutmayalım.
Son olarak asla bir insanın beklentilerine,
çabalarına, engel olmayalım. Kimsenin
mutsuzluğunun yolculuğunda son adım olmayalım.
Aksi halde gün gelir aynı yolun yolcusu konumuna
geliriz.

❖ Mutluluklarımızı nerde ve ne zaman  kaybettik?
Sahi çocukken gözlerimizi yumduğumuzda sahip
olduğumuz düşlere  ne oldu? Bizi böyle
eksiltmeye başlayan neden neydi?
Mutluluklarımızı hangi gecenin kabusana kurban
ettik? Bu sorular bir tarafa dursun. Bizi kurmaca
gülümsemelere iten asıl neden neydi? Sahte
mutlulukların kahramanı olmaktan öteye
vardığımız başka bir mutluluk var mıydı?
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Tutunduğumuz İnsanlar
Bilmeden olan bir şeyler vardır. Zira kimse bilerek
gidip kimseye tutulmak istemez. Ve kimse ağır bir
yükü yüklemek istemez.

Hayatta tutunduğumuz her insan, bize ağır yüklerin
başında gelir. Tutunduğun ilk anın hemen sonrasında
endişelerle karşı karşıyasınız. Korkular başlar
kaybetmeye dair. Bir türlü o sağlam bağı
kuramayınca insan, hep o yükün altında kalacağını
sanır. Güzel tarafın, acı tarafıdır endişe, her an
kaybetme korkusu, aksilerin olacağını düşünmek.
Sağlam bir irade gösterememek, kaybedersem ne
yapacağım endişesi...

Tutku, inancın irade gösteremediği yerdir. İnsanın,
gerçeğiyle yüzleşmekten kaçtığı duraktır. Zaman
geçtikçe ertelenen, ertelemedikçe korkuların,
gerçeğe dönüştüğü bir dünya, kaybetmelerin
uçurumlarından insanın kendisini bıraktığı yerdir.

Hal böyle olunca da bir hayat boyunca, bu çizgi
üzerinde gel gitler yaşarız. Her seferinde aynı
uçuruma tekrar tekrar düşeriz. Oysa insan insana
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tutulmanın ötesine geçebilmeli! Sağlam bağlara
sarılmalı! Hakikatin, irade göstermesi için
korkularından sıyrılmalı!

Nitekim ertelediğimiz, yüzleşmekten korktuğumuz her
şey  bir zamandan sonra daha acı bir gerçekle
karşımıza çıkmaya başlar. Ve bu öncesinden
yapılması gerekenden daha acı gelir.

Beyaz Mendil
Kızın, sevdiğine verdiği beyaz mendil romantik mi?
Ya Çocuğun o mendili göğsünün üzerinde
saklaması... Bilmiyorum, bizim için pekte bir şey
ifade etmez. Ama izlediğimiz köy hayatında geçen
film aşkları, insanları etkilemiyor da değil... Bütün
aşkların bir mendil üzerine kurulduğu dönemleri
geride bırakmışız sanırım. Bez mendilleri de en son
ilkokul yıllarımda görmüştüm. Ve hayatımız kağıt
peçetelere döndü. Bir kullanımlık, sonra çöpe
atılmalık...

Aşkları sembolik kılan bir mendil bile hikaye
yazdırabiliyor, filmlere konu olabiliyor. Türkülerde
yer edinebiliyor. Samimi bir ilişkinin parçası haline
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gelebiliyor. Yaşamadığımız bir durumun, filmlerdeki
kısa kesitlerin özlemini taşıyoruz. Güzel olanı
seçebiliyoruz. Ama modern yaşamların kısa
ilişkilerini de reddedemiyoruz. Samimiyet algımızda
da büyük problemler seziyorum. Bunun nedeni de
sanırım kolay erişebildiğimiz, aşkların, insanların
yeterince değer kazanamamasına sebep oluyor...
Kağıt peçete değiştirir gibi bir durumun oyuncuları
konumundayız.

❖ Bir tren garında bir bavulla on sekiz saatlik
yollarda kurulacak düşlerim yok artık... Birincisi
tren ile yolculuk geçmişin tarihi raflarına kalktı.
İkincisi düş kuracak anılar için uzun mesafeler
alacak mektuplar da tarihin raflarına kalktı. Bir
kısa mesaj uzaklığında içi boş heveslerin aşk
sanıldığı şu devirde geçmişe dair kurulan
düşlerin anısına bir mum yakmak kalır geriye

Kırmızı Çizgilerimiz
Her birimizin işte orda dur dediği anları olmuştur.
Ne olursa olsun bu konuda asla taviz veremem
dediği konular... Bazen sevmediği bir davranış,
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bazen kabullendiği bir durum, bazen telaffuz
edemeyeceği bir cümle, bazen görmek istemeyeceği
şeyler... Kırmızı çizgilerimiz diyorum. Çoğu yerde
önümüze engeller çıkarsa da bazen olmazlardan
olan kırmızı çizgiler... Önümüze setler kuran,
dışardan bir çoğumuza saçma gelen ama
olmazlarımızdan olan çizgilerimiz...

Neden kırmızı çizgilere sahibiz? Ve ne kadar fazladır
kırmızı çizgilerimiz hiç düşündünüz mü? Öncelikle
“neden kırmızı çizgilere sahibiz?” bu soruyu
cevaplandıralım. Ben kendi nedenlerimi sıralarken,
sizde nedenlerinizi göz önüne alın. Benim kırmızı
çizgilerim biraz vicdan, biraz gurur, biraz inat, biraz
insanların davranışları sonucu oluştu. Kırmızı
çizgilerimin en başında sevmediğim bir türlü
ısınamadığım insan profili yer almaktadır.
Sevmediğim insan profiline gelince, gözüme bakıp
yalan söyleyen, komiklik yapacağım diye şarlatanlık
yapan, yerine göre davranmak yerine tuhaf, ilginç
biraz şebekçe davranan, özünden kopmuş sırf
çevresinde bu böyledir gibi yapan ama bunu dahi
becermeyen insan profilidir. Bu tür insanlara karşı
kırmızı çizgilerim var. Bunlarla bir türlü barışık
olamıyorum. Bir diğer kırmızı çizgim, bir yerden
sonra kimseye ikinci şans verememdir. Bu gururum
sonucudur. Ve sanırım en berbat kırmızı çizgim
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gururumun sonucudur. Bu nedenle nice insanı
vazgeçemeden silmek zorunda kaldım. Siz en iyisi
gururunuzu kırmızı çizgilere alet etmeyin. İnat
kırmızı çizgiye dahil mi bilmiyorum.

Ama birine karşı inadım. Ondan yıllarca uzak
durmama yetiyor. Tabi bu da anlamsız bir durum.
Biraz da gururum bunu tetikliyor sanırım.

İkinci soruya gelince ne kadar fazla olduğuna
gelince kendi adıma anca en başta gelenleri
sıralayabildim. Hakaret, argo, güçlünün fakiri
yanımda ezmeye çalışması gibi durumları da dahil
edersek baya baya çoktur herhalde kırmızı
çizgilerim. Eğer bu çizgileri iyi ve kötü ele alırsak
genellikle daha çok anlamsız, bencilce kırmızı
çizgilere sahibimiz bu ise kötüdür. Diğer taraftan
insan hak hukuku adına taviz vermeme iyi olan
çizgilerdir. Bu konu hakkında size tavsiye veremem
tabi ki de çünkü kırmızı çizgilerimiz tamamen
kişiliğimiz sonucu oluşan olağanüstü durumlardır.
Ancak zamanla üstesinden gelebiliriz...
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❖ Sesim artık içimde yankılanıyor ve içimde yıllar
öncesinden yatan bir kırgınlık var. Anlıyorum ki
zamanla her şey geçmiyor. Bazı şeyler zamanla
daha da derinleşiyor ve ben o derinliğin
yankısına dönüşüyorum.

Kararlarımızı Nasıl Veriyoruz
Bazen bir şeye nasıl başlayacağımızı bilmeyiz. Tıpkı
benim şimdi kuracağım cümlelerime nasıl
başlayacağımı bilmediğim gibi... Kararlarımızın,
karakterimizle olan ilişkisi üzerine düşündüğümüzde
ise nasıl bir kişiliğe sahipsek o yönde kararlar
alıyoruz. En basit anlamda duygusal, merhametli
biriysek; kırmayacak, üzmeyecek kararlar alıyoruz.
Kötümser, acımasız biriysek umursamaz kararlar
alıyoruz...

Ama nasıl bir karaktere sahip olursak olalım ortak
bir özelliğimiz vardır. Bir ihtimal ile başlayan
cümlelerimizde terazinin aynı kefesine geçiyoruz. Bir
ihtimal ile başlayan cümleler umuda dairdir. Umut
söz konusu oldu mu? En kötümser halimize rağmen
içimizden iyi dilekler dilemeye başlarız. İnandığımız
yaratıcıya yalvarmaya tutuluyoruz. Ve gerçek
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anlamda samimi bir ruh haliyle davranırsak umuda
dair alacağımız kararlar da ortaktır.

Yine de bir çok kararlarımız karakterlerimizin
sonucudur.  Gururlu biriysek, aynı cümleyi iki defa
kullanmaktan çekiniriz. Aynı kişiden ikinci defa
istekte bulunamayız. Bazen her şeye rağmen
gururumuzu hiçe saymamızı saymasak... Utangaç
biriysek ya da kaybetmeyi kabullenmiş biriysek
önümüze çıkan bir çok fırsatı iteklemiş olabiliriz.
Bazen her şeye rağmen yüzsüzlüğümüz tutmamışsa...
İrade sahibi biriysek tüm engellere rağmen
hayallerimizi gerçekleştirmek için gerekli çabayı sarf
ederiz. Bazen tembelliğimize yenilmezsek...

Velhasıl kararlarımız karakterimiz kadar o anki ruh
halimizle de ilgilidir. Ama işin kötü tarafı nedir
biliyor musunuz? Bazen bir anlık öyle kararlar
alıyoruz ki kafamızı bin kere duvara vursak yeridir.

Bir kelimelik, bir cümlelik kararlar bunlar bir ömür
pişmanlığı sürecek kararlardır. Birini reddetme,
birini kabul etme, birini öldürme, biri tarafından
öldürülmeye izin verme, tıpkı birini uçurumdan
atmak gibi, tıpkı uçurumdan kendini atmak gibi...
Geri dönüşü olmayan en berbat kararlar...
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❖ Kendi kalbimizi nasıl olur da kontrol edemiyoruz.
Bu haksızlık mı yoksa eşsiz duyguları böyle mi
yaşıyoruz...

Yarım Hikayeler
Günün sessiz vaktiydi. Ardından günler sessizliğe
bürünmeye devam edecekti. Hikayemiz bu sefer
bilinmeyen bir yerde kesiliyordu. Araya hiçleşmiş
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cümleler karışıyordu. Zaman hangi mevsimde
durmuştu ki... Neden son otobüsü bekleyen boş
duraklar gibi kalıyordu içimizdeki yollar...
Varoluşumuz niçin amansızca donakalmıştı. Ve
mısralarım şu cümleler kadar ahmakça Bir şeyler
anlatamazken saçmalayan bir yanım kalıyordu
geriye... Biz hangi çığlığın yankısıyız? Nereden
eksilen hayatların devamıyız? Nasıl bir suça ortağız
ki vebalini zalimce çekiyoruz...

Tüm hikayelerin hüzün kokan bir tarafı olmalı mı?
Eskiden insanların hikayeleri acaba mutlu son ile
bittiğinden mi filmler, romanlar, öyküler sonunda
mutlu son olurdu. Ya da biz insanların mutluluk
arzuları hep hayallerimizin bir parçası kalıp
filmlerimizin, romanlarımızın, hikayelerimizin
parçası mı oluyor sadece... Hangi bilinmezliğin
çıkmazı bizi hapsediyor içine, sürüklendiğimiz bu yol
hangi durakta son bulacak... Varacağımız o son
durak hayallerimizin dilediği gibi mutlu sonlarla mı
bitecek? Ve bir hikayeye, romana, filme konu olacak
kadar kayda değer bir yaşantımız olacak mı? Yoksa
bizde çoğulları  gibi tarihin ücra köşelerinde yok mu
olacağız.

Eğer hikayelerimiz bir yerlerde kesiliyorsa,
cümlelerimiz saçmalamalarla dolanıyorsa etrafımıza
hangi gerçeğimiz nasihat edebilir gelecek
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kuşaklara... Nice hikayeler var ki gerçekten uzaktır.
Büyüleyici bir dile sahip etkileri bu yönüyle, ama
içeriği efsane gibi inandırıcıyı yok... Bazı hikayeler
de vardır. Yazılmamıştır, dilden dile dolandığı
kadarıyla toplumda yer edinir. Oysa olması gereken,
yazılmamış gerçek hikayeleri keşfedip yazabilmek o
hikayelerde yer edinebilmek...

Kopuk satırlarımı bağışlayın dostlar, bazen bir
hikayemiz olmayabilir. Bir yerlerde yarım kalmışta
olabilir. Ama biliyoruz ki hiç cümle tamda içimizden
geçeni satırlara dökecek kadar cesur değildir. Bu
yönüyle hepimizin hikayeleri biraz eksiktir. Bu
nedenle cesur adımlar atabilme arayışına bir giriş
yapalım. Varsa öyle hikayeleriniz dilinize
varamayacak kadar utangaç, yazıya dökülemeyecek
kadar korkak, ve kimsenin bilmesini istemediğiniz
kadar sizi aldatan bir hikayeniz... Paylaşın gururla,
cesaretle, korkunuzu halt edercesine...

❖ Kelimelerin insanlara küsmesi söz konusu
değildir. Aksi olarak kelimeler gerçeği en iyi
şekilde insanın yüzüne vururlar. Sadece insanlar
bu gerçeği saklamaya çalışırlar. Ve kelimelerin
boğazlarda düğümlendiğini söylerler.
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İki Dal Gölgesi Kadar Özgür Olmak
Odamın camlarından süzülerek içeriyi turlayan
dolunayın ışıklarıyla pencereye doğru yol alıyorum.
Pencerenin önüne vardığımda fark ediyorum ki iki
dal bir o yana bir bu yana odamın duvarlarında gel
gitlerle voltalar atıyor.

Dolunayın bir odaya hapsettiği iki dal bir gece de
iki özgürlük mahkumu gibi davranıyor. Oysa benim
şahit olacaklarıma şahit olsunlar istiyorum.
Pencerenin kıyısından gökyüzüne doğru dolunaya bir
baktığımda bir anda samanyolunun milyonlarca
yıldızı arasında kaybolmaya başlıyorum.
Kayboluyorum kaybolmasına da özgürlüğü de anca
o kadar geniş bir sonsuzlukta bulabiliyorum.
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Oysa bizler dünyanın neresine gidersek gidelim. Hiç
bir zaman insanın zalimce uygulamalarından dolayı,
insanın o öfke, kin, nefret bakışları altında asla
özgürleşemeyeceğiz. O iki dal gibi bir odaya
hapsolursak belki de milyonlarca insanın arasından
dolaşmaktan daha özgür olacağız.

Gökyüzündeki sonsuzluğun içerisinden bize ulaşan
ışığa aldanıpta sürüklendiğimiz gökyüzü aslında bizi
özgürleştirmediğini biliyoruz. Buna rağmen
içerisinde kaybolduğumuz o sonsuzlukta yalnız
kaldığımız için daha özgür olduğumuzu hissederiz.
Oysa gökyüzünün sonsuz genişliği anca bir özgürlük
fikrinin uyandırmasından başka bir şey değil.

Yeryüzünde ise olan budur. Bir grup insanın
buyruğu altında bulunan milyarlarca insan hiçbir
zaman özgürlüğün doruklarına ulaşamamıştır.

O bir grup insan da asla özgürleşemeyecektir.
Milyarlarca öfke, kin, nefret bakışları hep onların
üzerinde olacaktır.

Ama öyle insanlar var ki bedenen tutsak olmasına
rağmen düşünceleriyle, vicdanıyla, iradesiyle
özgürdür, üzerinde tutsak bakışlar yoktur.  Tıpkı
dolunaylı bir gece de odaların içinde voltalar atan
iki dal gibidir o insanlar... Ancak üzerindeki bakışlar
bedenlerini bir odaya hapsedebilir. Her gökyüzüne
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bakışları sonsuz ışık demetleri içerisinde hep
özgürler...

❖ Sanki bir yerlerde bir şeylerimi kaybetmişte
yıllarca kaybettiğim şeyi arıyorum gibi bir hisle
doluyum. Ve koca bir sır olarak kalıyor aradığım
o şey, bulamıyorum. Artık aklım almıyor, sahi bu
kadar karmaşık bir durum karşısında bu kadar
çok şeye akıl yetiyor mu? Bilmiyorum.

Gerçek Ne
Gerçek  ne? Aslında  gerçeğin  ne olmadığını
anlatabilirsek geriye gerçeklerimiz  kalmış  olacak
gerçeğin ne olmadığını ise var olmasına  rağmen
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anlamsal olarak hiç  bir şey  ifade etmeyen herşey
gerçek  değildir.  Yani bir şeyin  var olması  onu
gerçek  yapmaz. Gerçeğin  ne olduğunu  ancak
gerçek  olmayanlarla tanımlayabiliriz. Yanlış
olmasa doğru gerçek olamaz en temel anlamda...

Ve her birimizin  geçmişten  gelen inanarak  bağ
kurduğumuz anılarımızın birer  gerçeğe
dönüştüğünü inkar edemeyiz. Gerçeğin  her zaman
güzelliklerden  ibaret olduğunu söyleyemeyiz elbette.
Acı  gerçeklerimiz de tamamen anlamlı kıldığımız
acı  deneyimlerimizin düşünceye  dönüşmesinden
dolayı gerçeğimiz oluyor. Ama ben yine inadına
ardımda kalanları anımsıyorum, sonra  bir ritim
kaplıyor dört yanımı, gidişlerin gerçeği ile
yüzleşmişken gelişleri beklemiyorum aslında...
istiyorum ki sesim  dilediğim kadarıyla gerçeğini
haykırsın. Anlayış ve sevginin olmadığı, neden acı
çektiğini anlamayacak bir durumun gerçek olduğuna
inanmıyorum.

Zamanla şu gerçeği fark ediyoruz aslında
karşındakinin anlayabildiği  kadarıyla  bir gerçekten
söz  edebiliyoruz. Sahip olduğu  anlayış ve sevgi
kadar gerçek anlamlı  olabilir.

Ve anladım ki kimse tam anlamıyla gerçeğini
anlamlandıramıyor, işin içine  çıkar  ilişkileri girdi
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mi  gerçekler oracıkta  yitirilmeye başlıyor... Bütün
o ruh, bir anda ne de çabuk  soluyor. Ne de
anlamsızlaşıyor insan. Nasıl  da boşaltıyor koca bir
geçmişin  içini..

Ama bazı  gerçekleri  de anlamlandıramadığımız
için  de kibirle reddediyoruz. Bir anda nasıl  da
özümüzü yitiriyoruz. Mesela  siz psikolojik bir
rahatsızlığı olan birine karşı ne saçma davranışlar
sergiliyor diye düşünmediniz mi?.. Ve siz ruhsal
anlamda iyi olmadığınızda size karşı gülüp geçenlere
kızmadınız mı?... Bilin ki kişiye özgü haller var ve
bunu ne anlayabilirsiniz ne de sizi anlamayı
bekleyebilirsiniz...

❖ Hiç bir şey yapmadan bir şeylerin olacağına
varmak düşüncesi umutsuzluğun tanımıdır. İnsan
inandığı şey uğruna mutlaka çaba sarf etmelidir.
Çünkü umutla direnir insan...
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Unutmadığımız Anılar
Ölsem dahi unutmayacağım dediğiniz kaç anı
hatırlıyorsunuz? Kendi adıma söyleyeyim: “Öyle
zamanlar oldu ki hiç bitmesin istedim. Ama anılarım
birer birer elimden kaçar hale gelmişti.”

Onun için unutmak tercihimdi, benim için kaçıştı
çünkü kimse kötü zamanlar biriktirmek istemez.
Sanırım benim de olumsuzları hayatımdan silmem
gerekirdi. Buna rağmen adını koyamadığımız
anılarda biriktirdim. İçimdeki yaşama sevincini
coşturan anılar... Her anımsamam da küçük
gülümsemeler bırakan anılar... Hala hayallerimin
malzemesi olan anılarım var. Yine koca eksiklikler
var bende sildiğim bir sürü koca zamanlar da var.

Ama sizde benim gibisiniz. Adını koyamadığınız
anılarınızla bir nevi yaşama sevincinize destek
oluyorsunuz. Sıra olumsuzluklara gelince bir sürü
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acı çekiyorsunuz baş edemeyince de silmeye
başlıyorsunuz kötü zamanlarınızı...

Sonra hiçleşmiş koca bir boşluk bırakıyoruz. Peki
hiçin içini dolduranı duydunuz mu? Hiç içinde ayrı
bir parantez açmak lazım sanırım. Varlığını dahi
bilmediğimiz, tanımlayamadığımız bizim için
olmayandır hiç...

Tamda burada zihnimizden  sildiğimiz herşey hiçtir.
Ama unutmak hiçten biraz  farklıdır. Unutmak
aslında işimize gelmeyen yaşantılarımızdır.  Mesela
adını koyamadığımız hiç bir mutluluğu unutmuş
değiliz çünkü bu mutluklarımız en güzel
anılarımızdan oluştuğunu biliyoruz. Bunları unutmak
işimize gelmiyordur. Çünkü yaşama sevincimizden
zerre kadar taviz vermek istemiyoruz.
Varoluşumuzdaki o bitimsiz aşktır bu.

İnsan, olumsuz etkilenmediği müddetçe hiç aşklarını
unutur mu? Zaten bitiremediği aşklarına inat değil
miydi? İçindeki intihar girişimi... aynı şekilde var
oluşa olan aşk biterse ölüm istemi harekete geçer.
Önemli olansa acısıyla, tatlısıyla, sevinçlerimizle,
hüzünlerimizle her daim güçlü bir iradeyle
varoluşumuzdaki o aşkı sürdürebilmektir.
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❖ Bir anımdan kalan küçük bir gülümsemendi.
Sana ve her şeye dair duyduğum yaşama sevinci,
o gün bugündür hayata güzel bakıyorum. Bu
hayatta her şeyden önce güzel bir gülümseme
armağan etti. Ve sonra gitti.

Labirent
Gözlerimiz kapalı büyük bir labirentin içerisindeyiz.
Yolumuzu bulmak için dokunduğumuz labirent
duvarları her seferinde yine bir çıkmaza sürüklüyor.

Ama pes etmiyoruz. O labirentten bir çıkış olduğunu
biliyoruz. Buna rağmen çoğu zaman yolun sonunda
kör bir duvar ile karşılaşıyoruz. Geri dönüşlerimizde
gözlerimiz kapalıyken her seferinde uğradığımız kör
noktaları iyice zihnimize yerleştirmeliyiz. Aksi halde
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aynı koridorlarda aynı kör duvarlarla karşılaşırız.
Bu bizim için artık sadece zaman kaybı olmaya
başlayacak!

Tüm bunlar olurken insanın içinde hissiyatları var.
Gözleri kapalı da olsa aynı yoldan ikinci geçişinde
“Ben buradan geçmiştim.” Diyecektir. Tıpkı dejavu
anlarındaki gibi “Ben bu anı daha önce
yaşamıştım.” Der.

Hayat bir labirent koca bir labirent, Biz hayat
labirentlerinde gözlerimize perdeyi çekmiş
insanlarız. Görmek istemediğimiz onca şey var ki
buna rağmen çoğu zaman bir yol arayışındayız!

Ve genellikle yanlış seçimlerle o kör duvarların
çıkmazlarına ulaşıyoruz. Eğer o çıkmazlarla hep
karşılaşmak istemiyorsak; yapabileceklerimiz vardır.
Görmek istemediklerimizi görmekten korkmadan,
düşüncelerimize kelepçeler vurmadan, içimizdeki o
hissileri öldürmeden, iyiyi ve kötüyü ayırt edebilecek
anlayışlarımızla ancak doğru çıkışlara ulaşabiliriz.

Labirentlerle meşgulken, birer kuyu sahibi
olduğumuzu unutuyoruz. En çokta oraya atıyoruz
dertlerimizi, acılarımızı, hüzünlerimizi ve
yalnızlığımızı... O labirentteki yalnızlığımızı ansızım
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kuyumuz hatırlatıyor bize, tek başımıza olduğumuzu
yüzümüze vura vura...

Sonuç olarak hayatın bazı zamanların da yalnız
olduğumuzu ve birçok şeyin üstesinden gelmemiz
gerektiğini de bilmemiz gerekir. Çünkü ne kadar iyi
bir dosta sahip olursak olalım. Öyle anlarımız var
ki; kendimize dahi itiraf edemediğimiz içsel
korkulara sahibiz. Bunları da o kuyulara atıyoruz...

❖ İnsan görülmeyen bir ruh parçasıydı. Kendini
sağa sola vuran ve her vuruşta kendini biraz
yıpratan. Ki ölmeye böyle başlanılıyor. Bir acı
sarmalında sızlamaya yüz tutmuş günahların
esaretinden kurtarmaya çalışırken kendini insan.
Her seferinde bir öncekinden daha büyük
günahlara batmaya başlıyor. Ki insan kendisine
fısıldayan tüm çıkışlara karşı kördür. Tüm
çığlığıyla çaldığı her kapının üstüne kapanışıyla
sarsılırken, belki sadece ruhtan ibaret olduğunu
artık kabullenecektir. Ve artık zaman
hayaletlerimizi alıp sokak sokak gezme  vaktidir
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Pusulasız Ve Bitkince
Gülümsemelerin kurmaca olduğu kurmaca dünyanın
sahte mutluluklarını, kaç mevsim baharıyla
gizleyebiliriz? Alışık olduğumuz yüz hatlarımızdaki
buruk ifadeyi hangi anlamsız tebessümlerle
saklayabiliriz?

Ömür bindirdiğimiz gemilerin o limandan ayrılışına
katlanırken; kaç kelimeyle anlatabiliriz ki sessiz
bakışlarımızı... Hayata anlam mı katıyoruz. Yoksa
hayatımızdan daha kaç yılı çıkarıyoruz, bilmiyoruz.
Belki de zaman çizgisinin sonuna hızlı adımlarla
koşarken; yitirdiğimiz bir kaç güzelliğin de aldatıcı
olduğuna ikna olacağız...

Mutluluklarımızı nerde ve ne zaman  kaybettik? Sahi
çocukken gözlerimizi yumduğumuzda sahip
olduğumuz düşlere  ne oldu? Bizi böyle  eksiltmeye
başlayan neden neydi? Mutluluklarımızı hangi
gecenin kâbusuna kurban ettik? Bu sorular bir
tarafa dursun. Bizi kurmaca gülümsemelere iten asıl
neden neydi? Sahte mutlulukların kahramanı
olmaktan öteye vardığımız başka bir mutluluk var
mıydı?
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Yüzlerimize çizdiğimiz gülümsemelerin ve sahte
mutlulukların esiriyiz artık. Böylece o çileli yol
başladı. O yol fırtınada okyanusların heybetli
sularına karşı sığınacak bir kıyıya ulaşma çabasıdır.
Hayat dediğimiz o sonsuz mavi sularda mesafeler
alırken; birden her şey anlamsızlaşıyordu. O
fırtınaların girdabına sürüklenirken etrafımıza
saçtığımız o kurmaca gülümsemeler bizi bu kabustan
geri döndürmüyor Sonsuzluğa uğurlanışımızda
sonsuz mavilikte... Pusulasız ve bitkince..

Güvenmek
Güven duygusu normal olanıdır. Güvensizlik ise
saplantılar sonucu oluşur. Bir kere insan bir
olumsuzlukla karşılaşmaya başladı mı , tutarlı
gördüğü gerçeklerine ilk defa tereddüt ile
yaklaşmaya başlar. Olumsuzluklar tekrar devam
ederse olay inançsal zedelemelere kadar varır. Ve
kendimizce sorular sormaya başlarız. Acaba nerde
yanlış yaptım? Acaba hata bende mi? Niye böyle
oldu? Tüm bu sorgulamalara rağmen yine masum
davranırız. Ve bütün yükü etrafımızdakilerin üzerine
yıkarız. En çokta suç karşımızdaki olandadır.

Eğer bir inancın varlığı yoksa; güvenemiyorsak,
tereddütler yaşayacaksak hangi gönül hoşluğuna aşk
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diyebiliriz. Ve bu uğurda hangi kavgadan,
mücadeleden bahsetmek mümkün olur! Hem insan
inanmadığı bir yolu seçebilir mi? Hani inanç tüm
kavgaların güzelliğiydi? Bu kavganın güzelliği
olmayacaksa hangi aşktan bahsedilebilir.

Şimdi eskilere küçük bir yolculuk yapalım.
İnancınızın kırıldığı ilk anları birer birer hatırlayın!
İçinizde eskilerden kalan o sızıdan hafif dokunaklı
bir tat almaya başladınız mı? Bir yanınız dökülecek
gibiyken, şimdi umursamıyorsunuz! İçinizden bir
şeyler çalınmış gibiydi, sonra unuttunuz! Ölmekle
yaşam arasında bir yerde durdunuz yaşıyorsunuz!
Kırıldığınızı dahi kimseye söyleyemezken, şimdi bu
konularda ahkam kesiyorsunuz!... Susmaların
üstadıyken içinizdeki bağırışlarınızı kimse
duymazken, ve artık güçlü olduğunuzu
düşünüyorsunuz! Tebrikler baya yol almışız!

Asıl konumuza dönecek olursak; yitirdiğimiz güveni
tekrar kazanabilir miyiz? Yavaş yavaş alışmaya
başladığımız yeni hayatlarımızda birine tekrar
güvenebilir miyiz?

Ve eski susmalarımız kadar kırılgan olmayan
susuşlarımızı güvenebildiğimiz birine karşı
bozabilecek miyiz? Alışmanın ne olduğunu
öğrendiğimiz şu zamanlarda bir daha aynı durumla
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karşılaşırsak bununda üstesinden gelebilir miyiz?
İçinde olduğumuz kimlik kargaşaların önüne
geçebilirsek yeniden benlimizi kaybetmemek için
neler yapabileceğimizi biliyor musunuz?

Sonuç olarak; bir zamandan sonra saf, temiz
yaklaşımlarımız, kötü niyetlerimize kurban edilince
güven ve güvensizlik kavramlarıyla korunmaya
muhtaç hale geliyoruz. Birine tekrar güvenme
meselesine gelince ilki kadar kolay olmasa dahi bir
takım testler yoluyla yine birine güvenmek
isteyeceğiz! Çünkü doğamızda hep birine güven
duyma ihtiyacı var.

❖ Biraz beklemekten sonra geçen zaman içinde
işlerin istediğimiz gibi geçmemesi hayal
kırıklığının adıdır. Bunu geçecek zaman içinde
tekrar tekrar yaşayacağız...
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Anlatamadıklarımız
Gökyüzü çoktan ışıklarını saldı

Ay geceye misafir gibi

Gökyüzünden bir haber,

Karanlık çok karanlık

Hislerim, kalbim farklı durmuyor

Geceden;

Durup öylece dalmışım...

Neden kelimeler onlara en ihtiyacımız olduğu
zamanlarda boğazımıza düğümlenir

Ve yazdığım mısralar...

Neden anlatmak istediğimden uzakta

Çok uzakta

Bana bile yabancı

Çoğu zaman anlatmaktan öteye, anlatamadığımızı
ancak anlatabiliyoruz. Bunun nasıl bişey olduğunu
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biliyoruz. Az çok hepimizin başına gelen durumdur.
Güvendiğimiz kelimelerin bizi yüz üstü bıraktığı
anlar, dilimizin döndüğü her kelimenin içinde
bulunduğumuz anı anlatmaması, anlatmak
istediklerimize karşılık bulamamak, dokunduğumuz
her cümlenin bizi farklı bir konuya sürüklemesi,
Anlatamadıklarımız böylece yabancılaşıyor bize,
bunun için anlatamadığımızı ancak
anlamlandırıyoruz.

Tabi bunun içinde karşımızdakinin sezgisel olarak
ne demek isteyeceğimizi anlaması gerekir. Yoksa tüm
çabalarımız bir anda boşa gider.

Yazdığım şiire gelecek olursam; o gün içimde
hırpalanmış bir kalp taşıyordum. Ve hislerim, kalbim
gece gibiydi. Misafir bir ay var olmasına rağmen
dünyamdan bakınca ay misafir değildi. Gökyüzünün
karanlık haberi pekte teselli edecek cinsten değildi.
Zaten teselli de kaldıramazdım. Anlatamayışlarım
sürüyordu ben susuyordum. Doğrusu
anlatacaklarıma kimseler bulamadığım gibi;
kelimeler boğamızda düğümlenip sesimi kısıyordu.
Bir cümle kuruyorsun içinde; içinde olmasına
rağmen anlatmak istediğinden uzak kalıyor.

Anlatamadıklarımı bir tarafa atıyorum. Üç yıl
öncesine ait bu şiirle ancak o günkü ruh halimin
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tarifini yapabilirim. Bu karmaşık cümlelerimle ancak
buna benzer ruh hallerimizi anlamlı kılabiliriz.
Ancak bunu yapabilirim. Ve anlatmak isteğimi
anlamlı kılmışsınız umarım.

Yoksa tüm çabalarım boşa gider...

Ayrılık Türküsü
Gidiyor, ömür gidiyor

Saniyelerin hızına yetişemez oluyoruz...

Ve saniyelerin gidişiyle yetinemiyoruz. Birileri
bizden gitmeye başlayınca vurulmuşa dönüyoruz...
Sivri bir hançer ucu kanayan yaramızı deşmeye
başlıyor.

Can çekişler, bir sızı sarıyor bedenimize... Zaman
geçiyor, normalleşmiş gibi görünüyor... Acı dinmiş
gibi, giden gitmemiş gibi, eksiklik yokmuş gibi... Gibi
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gibilerle ama düşlerimiz bir kere ikiye bölündü mü
her vedalaşmanın bir ayrılık kadar hüzün koktuğunu,
her gidişe çalan bir ayrılık şarkısı bulmaya
başlıyoruz...

Kör olsun mu ayrılığın gözü hadi olsun. Kör olsa
yolunu şaşırır mı ki bilmiyoruz. Ya suç ayrılıkta
değilse, ya suç bizdeyse...

Diyarbakır’ın meşhur bir türküsü var kırklar dağının
düzü  karanlık bastı bizi diye sürüp giden...
Türkünün hikayesine göre Suzan süryani bir ailenin
kızı, öncelerinde bu ailenin hiç çocuğu olmuyormuş
son çareleri müslümanların kırklar ziyareti olmuş ve
kırklar dağında meşhur kırklar ziyaretine gitmeye
başlamış Suzan’ın annesi ziyarette dilekler dilemeye
başlamış, adaklar sunmuş böylece adını Suzan
koydukları bir kızları olmuş. Kızları olduktan sonra
da her yıl Suzan'ın doğum gününde Suzan'ı süsleyip
ziyareti ziyaret etmeyi sürdürmüşler... Zamanla
Suzan büyümüş, Müslüman komşularının oğlu, Adil
ile birbirine aşık olmuşlar.

Yine bir doğum gününde Suzan’ın annesi
hizmetçilerle birlikte kurbanı kesmek için Suzan’ı
kırklar dağına göndermiş. Adil ile Suzan
hizmetçilerin iş telâşından faydalanarak kırklar
dağının etrafına giderek, orada birlikte olmuşlar. Bu
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olay üzerine kırklar ziyaretinden bir ceza olarak,
Suzan on gözlü köprünün orda kendini diclenin
sularına bırakarak boğuluyor. Bunun üzerine Adil’de
aklını yitirmiş....

Kırklar Dağının türküsü bir ayrılık türküsüdür. Bu
ayrılık, işledikleri bir suçun bedelidir. Türküye göre
kör ve zalim ayrılık değildir. Zalim ve kör olan Suzan
ile ayrılıktır. Türkü pişmanlığı dile getiren ama bazı
şeylerin pişmanlığının fayda etmeyeceğini dillendirir.

Bindiğimiz şu hayat treni, bizi götürdüğü yeri
düşünmek zorundayız. Kendimizi olmasa da
kendimizle götürdüklerimizi düşünmek zorundayız.
Kendi sonumuzu getirmek bazen başkalarını da
öldürmek gibidir. İlla treni raydan çıkartmak
değildir mesele.  Ve ayrılık trenden ayrılmak değildir.
Trendeki sevdiklerini bırakmaktır. Ya da onları kendi
ateşinle sürüklediğin yolun kopuşudur.

❖ Belki yıllar geçecek, yüz hatlarımız buruşacak,
saçlarımıza aklar karışacak ve gözlerimizin feri
sönmeye başlayacak... Evet böyle olacak çünkü
zaman böyle bir şeydir. Lakin bu geçen süreçte
edindiğimiz tecrübeler hayatı tanımlar.
Anlayacağınız zaman fiziksel bir yorgunluktur.
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Hayat bu yorgunluğu göğüsleyip bu süreçte
olgunlaşmanın adıdır. Fark budur.

İnsan Kullanma Kılavuzu
Hayatımıza kullanma kılavuzu lazım mı bilmiyorum.
Ama fena bir fikir de değil hani... insanların
tecrübelerinden oluşan nelerin yapılması gerektiğini
nelerin yapılmamasını söyleyen bir kitap. Şöyle
yaparsanız psikolojik sorunlar yaşayacaksınız. Şunu
yaparsanız çok mutlu olursunuz. Üzüldüğünüzde sizi
teselli eden, acı çektiğinizde bir müddet sonra
geçeceğini söyleyen ve bazen de hayatın kalıcı izler
bırakacağını dillendiren bir kullanma kılavuzu...

Bunun yanında insanlar kullanma kılavuzuna göre
davranmalılar... Birbirilerinin dengelerini
bozmamaları, aşırı duygu yüklemeleri de
yapmamalılar. Her şeyi dozunda yaşamalılar.
Birbirine karşı adaleti, sevgi saygı gözetmelilerdir.

Böyle bir kitabın varlığına ihtiyaç var mıdır?
Kesinlikle yoktur. Saydıklarımı hepimiz sayıyor,
biliyoruz. Böyle bir kitabın varlığı olsa okuyacak
mıydık bu da kuşkulu  durum tabi... Mesele bilmek
değildir. Bildiğimi ne kadar hayata dahil
ediyoruzdur. İnsanları üzmemek onları mutlu etmeyi
bilmek gerektiğini en çokta kendimizden biliyoruz.
Biliyoruz ki insanlar tarafından mutlu edilmek
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istiyoruz. İnsanların bizi kırmamasını, bize güven
duygusunu vermelerini, bizi aldatmamalarını
umuyoruz. Ve insanlara karşı bunun yapılması
gerektiği kanısındayız. Ama ne yaman çelişkidir ki
üzüyor, kırıyor aldatıyoruz... Ve karşılığında
mutluluğun bize armağan edilmesini bekliyoruz.

Anlaşılıyor ki böyle bir kılavuzu zaten biliyoruz. Ama
hoş gelen anlık heveslerimiz vardır. Heveslerimize
yeniliyor, anlık sözlerde bulunuyoruz. Bu anlık
kararlar, bir insana karşı esir bırakırken bizi..

Bir müddet sonra başlıyor; yalanlar, sıkılmalar,
aldatmalar... Bir anlık bir hevesle insanları öyle bir
kırmışız ki... sonra bunu fark edemeyecek bir körlüğe
yakalanmışız.  Her birimiz yakınırken halimizden,
bencilliğimize kurban etmişiz nice güzel insanı... Bir
arayıştır. İnsan kullanma kılavuzu, iyice ararsak
hâlihazırda bizde mevcut olduğunu görürüz
mutlaka...

❖ Zaman hakkında çok şey demişlerdir mutlaka,
tarifi yapılmamış veya olağanca hızlı tükenmiştir.
Öyle olmuştur ki tüm hüzün dolu anlarda
durmuştur. Ama herkesin gözünden kaçırdığı bir
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gerçektir. Geçen her saniyenin bir daha tekrarı
olmayacaktır.

Hayatın Bize Oyunu
Hayatın bize bir oyunu bilinmez ama bugün dört ayrı
durumu ele alacağım. Her zaman ki gibi önce
olumsuzlardan başlayacağım..

Birinci durum: Yanlış zaman, yanlış insan durumunu
ele alalım. İki açıdan kayıp söz konusu; zamanı
gelmediği için gereksiz bir çabayla “yol almaya
çalışmak.” Bunu bir tarafa atıyorum. Kötü tarafı
yanlış insanı fark edememekte... Hal böyle olunca da

74
Heft Reng

https://instagram.com/heft_reng


İç Sesim

birinci durumdan hiç umut olmadığını sezdiğimize
göre ikinci duruma geçelim.

İkinci durum: Doğru zaman, yanlış insan; zaman
açısından fark edilişler başlamıştır. İnsan hayata
bakış açısını kazanmakla beraber bazı konularda
olgunluk gösterme yetisine sahiptir. Geleceğine
yönelik hedefler peşindeyken yanlış insanlarla
karşılaşması durumunda olumsuzluklara
kapılabilir...

Üçüncü durum: Yanlış zaman, doğru insan;
keşkelerin boy gösterdiği zaman dilimidir. Doğru
insanlar kaybedildiği, yeni arayışların olduğu ve hep
umutların gel gitler yaşadığı anlardır. En önemlisi de
önyargıların kırıldığı dönemdir. Ama farkındalık şart
aksi durumda doğru insana yanlış insan
muamelesine maruz kalabilir.

Dördüncü durum: Doğru zaman, doğru insan;
hepimizin sevdiği an olmalı😊 Zaman zaman
karşılaşmışızdır. Ve güzel insanlar biriktirmeyi
başarmışızdır. Bunun yanında doğru insanın
kazanma sevincini taşır.

Tüm bu süreçler sonunda gördük ki doğrular yan
yana gelmedikçe tam anlamıyla başarı söz konusu
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değildir. Ve dördüncü durumun ihtimali sadece
dörtte birdir. Doğrusu doğru zamanı ve doğru insanı
bekleyin. Yine açık gözlü olun doğru zamanı ve
doğru insanı kaçırmayın

❖ Zaman hakkında çok şey demişlerdir mutlaka,
tarifi yapılmamış veya olağanca hızlı tükenmiştir.
Öyle olmuştur ki tüm hüzün dolu anlarda
durmuştur. Ama herkesin gözünden kaçırdığı bir
gerçektir. Geçen her saniyenin bir daha tekrarı
olmayacaktır.
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Aşk Düşmanlığa Dönüşür Mü?
Aşk düşmanlığa dönüşür mü? Bu soruya iki türden
cevap yazacağım. İlkinde evet demeyi tercih
ediyorum. Aşk düşmanlığa dönüşür. Her şey
yolundayken, çiçekler açmışken kelebekler
uçuşurken iki taraftan biri diğerini geride
bırakıyorsa geride kalana aşk düşmanlığa
dönüşebilir. El göz üstüne tuttuğuna kin, nefret, öfke
kusmaya başlayabilir. Ve insan psikolojisi çoğu
zaman buna müsaittir. Sebep yokken terk edilen biri
için herşey yalandır bakış açısını oluşturmaya
yetiyor. Herşey yalansa, yalancılar düşmandır. En
çokta kendi çevremde işittiğim kadarıyla bunu
söylüyorum. Terk edilen birinin psikolojisi daha çok
“ağır abi” tarzında olur. Gittiyse yolu açık olsun.
Bunun üzerine karşı tarafa biraz hakaret edilir. Kişi
gerçekliğiyle yüzleşirse olay kapanır. Hayır bu süreç
uzun sürerse aşk düşmanlaşır. İkincisinde hayır aşk
düşmanlığa dönüşmemeli. Demek istiyorum. Buna
inandırıyorum kendimi... Bu hem kaderci anlayışa
ters bir durum. Hem de düşmanlaşan aşklara
tepkimdir. Güzel anılarını öldürmek istemeyen biri
için düşmanlığa, kine, nefrete ihtiyaç olduğunu
düşünmüyorum. Zira gelecek için kimse umutlarını
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suya bırakmak istemez. Durum böyleyken hayatla
dolu biri için yitirilen her aşk güzel bir anı olarak
kalabilir.

İki yol mümkünden birincisini tercih edenler gerçek
anlamda kaybedenlerdir. Hem düşmanlığın olduğu
yerde kazanmak söz konusu dahi olamaz. Bu nedenle
aşkı da düşmanlaştırmayalım derim... Güzel kalan
bişeylerimiz olsun...

Acı da bir nimet olmalı
Sizce acı çekmek kötü bir sey mi? Eksileri olduğu
kadar artıları yok mudur? “Acının da iyi yönü mü
olur?” Diye mi düşünmektesiniz. Oluyormuş acının
da eksileri olduğu kadar artıları da oluyor. Biz
eksikleriyle meşgulken artılarını göz ardı ediyoruz.

Düşünün acı kavramını hayatınızdan çıkarmış
bulunmaktasınız. Bütün dramatik olaylar karşısında
bir tepkiniz yok, sevdiğinden ayrılıyor, sizi terk
edenler oluyor, sevdiğiniz biri ölüyor. Ve bu durum
karşısında sadece anlamsız bakışlarla izliyorsunuz.
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Bir kitap okumaya başlıyorsunuz. Kitaptaki tüm
duygulara sahipken acıya gelince bir boşluk
oluşmaya başlıyor. Bir boşluk var biliyorsunuz. Ama
acı diyerek dolduramıyorsunuz. Birini özlüyorsunuz,
birileri sizi üzecek, birileri sizi kıracak ama siz bu
durum karşısında acı nasıl çekilir bilmeyeceksiniz.
Dışarda dolaşacaksınız acı hayatlarıyla boğuşan
onca insanlarla karışılacaksınız acılarını
paylaşmayacaksınız.

Acı da bir nimet olmalı değil mi? Acıya da
şükredebilmeli insan değil mi? Yoksa tüm bu olaylar
karşısında oluşacak boşluğu doldurabilir mi insan?

❖ Biraz beklerken sevdiklerimizi, biraz sessizleştik
zamanla, birden hayatımızdan eksilen hikayeler
artıkça, büyük bir hüzünle dolup taşmaya
başladık...

Şimdiki Aklınızla Başa Sarmayın
“Şimdiki aklımla yeniden başa sarsaydım.”
Dediğinizi duyuyor gibiyim. Şimdi ki aklınızla tekrar
başa sarmış olsanız dahi yeniden acı çekmeye
başlayacaktınız, yeniden kıracaktınız, yeniden
birileri zaafınızdan yararlanıp sizi kendinize
bağlayacaktı.
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Dolayıysa dilediğiniz kadar başa sarın yaşadığınız
hep bir yerleriniz sızlayacak, kağıt kesikleriyle
kanayacak bir yerleriniz, bunun yanında birileri hep
en acı yerinizde ama böyle,  şöyle diyerek
zaafınızdan yararlanacak...

Bir kırıklıkla söylediğiniz “artık kimseye
güvenmeyeceğim.” Sözünü unutmuş bulunuyorsunuz.
Karşılaştığınız ilk kişiyle tereddütsüz acı bir sonu
yeni bir başlangıcı kutlamaya başlamışsınızdır.

Bu ne son olacak ne de ilk gel gitlerle şu anlık
aklınızla dalga geçmeyi bırakın. Şu an aklınızla ne
geçmişinize ne de geleceğinize yön verebilirsiniz. Şu
anlık kararlarınız geçmişten tecrübe etmeyi
öğretebilir ve unutturabilir. Bunun için şu anlık
aklınızla başa sarmayı bırakmalısınız.  Ve gelecekte
“şimdiki aklım olsa” sözüne muhtaç olmamak için
önlemlerinizi şu anda almayı bilmelisiniz.

Aksi halde kesikler daha çok acıtacak bir yerlerinizi,
hem bir şeylerin farkına varmalısınız. Mesela sizi
yarı yolda bırakıp başkasına giden birisi yeni bir
yolda bulunmuş oluyor. Siz acınızla kan
kaybederken, o yeni başlangıcını kutlamış
bulunmaktadır. Kesiklerin daha da derinlemesine
izin vermeyin. Bir de zaafınızı kimseye belli
ettirmeyin...
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Fransız Teğmenin Kadını
Sona doğru gelirken şimdilik bir kitap öneriyle
vedalaşalım..

John Fowles, “Fransız Teğmenin Kadını” adlı o
mistik romanında, Charles adlı zengin bir soylunun
Sarah adında bir hizmetçiye bir anda aşık olup, onun
ortadan kaybolmasından sonra içindeki o nerden
geldiği belli olmayan büyük bir inançla yıllarca izini
sürmeye başlar bu esrarengiz kadınının... Nerde
olduğunu bilmeden, şehir şehir dolaşarak, günlerce,
aylarca sürer bu arayış… Ne olursa olsun Charles’ın
içindeki inanç bitmez, tek dayanağı odur çünkü…

Göremediği bir şeye inanmıştır ve ne yazık ki, Başka
güvenebileceği bir şey kalmamıştır…

Ne olursa olsun sevdiği kadını bulacaktır, onu
göremese bile ona inanmaktadır, onun yanında
olmasa bile onu sonsuz bir aşkla sevmektedir…

Peki siz olsanız ne yapardınız? Kısa bir süre içinde
gördüğünüz bir insana çılgınlar gibi aşık
olduğunuzun biraz geçte olsa farkına varsaydınız ve
ona koşarak gittiğinizde yerinde bulamasaydınız,
üstelik nereye gittiğine, kimin yanında olduğuna dair

81
Heft Reng

https://instagram.com/heft_reng


İç Sesim

en ufak bir detay bile öğrenemeseydiniz, ama ne
olursa olsun içinizde bir inanç olsaydı?

Kitap hakkında burada sayfalarca şey yazabilirdim.
Ama kitabın kendi açıklamasını burada olmasını
daha uygun olduğunu düşünüyorum.

Fransız Teğmenin Kadını Kitap Açıklaması

İngiliz edebiyatının büyük ustalarından olan John
Fowles, anlatı kurmaktaki mahareti, çarpıcı üslubu
ve deneyciliğiyle dikkat çeken bir yazar. Hiç
abartmadan yüzyılın en iyi romanları arasında
sayabileceğimiz Fransız Teğmenin Kadın’ında bu
özellikler mükemmel bir bileşime ulaşıyor. Öncelikle
olağanüstü başarılı bir atmosfer yaratıyor yazar;
Victoria döneminde yaşamanın ne anlama geldiğini
bütün netliğiyle ortaya seriyor. Sonra eşine az
rastlanır bir gizem yaratıyor; Ve nihayet
varoluşçuluğun “sahicilik” ve özgürlük arayan insan
soyutlamasını ete kemiğe büründürüyor; ama tanrı
anlatıcı rolünü de sorgulamaktan geri kalmıyor.
Fowles dünya tarihinin en tutucu dönemlerinden biri
olan, her şeyin ve özellikle de edebiyatın sıkı
kurallara ve “görev” bilincine bağlı olduğu Victoria
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çağından aykırı bir aşk öyküsüyle sesleniyor okura.
Roman başarısını büyük ölçüde nefis diyaloglarına
ve iki karakter arasındaki gerilime borçlu.
Kadınların “görevlerinin boyun eğme ve çocuk
yapmayla sınırlı olduğu bir dönemde, romanın kadın
kahramanı Sarah, inanılmaz sezgi gücü, özgürlüğe
olan tutkusu ve estetik olana duyduğu sevgiyle
hemen romanın çekim merkezine yerleşiyor.
Toplumsal kodları umursamaksızın sevmek neyi
gerektiriyorsa onu yapmaktan kaçınmayan özgür bir
kadın Sarah. Erkek kahraman Charles ise görmüş
geçirmiş bir aristokrat; ama görmüş geçirmişlik ile
bir aristokrattan beklenenler arasındaki dengeyi
tutturmakta zorlanan biri. Sarah’yla tanıştıktan
sonra bu bıçak sırtındaki denge darmadağın olur.
Charles, çağının toplumsal statüsünün, eş dost
çevresinin talepleri ile yolu aşktan geçen Aşkınlık ve
Sahicilik, tek kelimeyle Özgürlük arayışı arasında
bir seçim yapmak zorunda kalır..

. Roman okumanın benzersiz hazzından haberdar
olanlar, Nabokov’un deyimiyle “belkemiğini
titreten” kitaplar okumayı özleyenler ve sahici bir
aşk yolculuğuna çıkmak isteyenler için...
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İç Sesim

Bu kitap Heft Reng tarafından PDF ve E-bup
formatlarıyla ücretsiz bir şekilde ücretsiz
platformlarda dağıtılmaktadır.

Sosyal medya hesaplarımız

Instagram: @heft_reng

Twitter: @heftreng_

Telegram: @heft_reng

1000kitap: @heft_reng

İnternet sitesi: https://heftreng.site

Küçük bir katkı ve iyi bir okunma deneyimi için
Kobo kitaptan satın alabilirsiniz.

https://www.kobo.com/TR/tr/ebook/c-sesim

Sevgilerimle…

Okuduğunuz için sonsuz teşekkürler…
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