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Önemli olanları aynı anda algılayan seçici bilinç, 
toplu fotoğraflarda kimsenin yüzünü şaşırmaz.
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Bana gelinceye kadar seslerin içi boşalıyordu, ne söy
lendiği anlaşılmıyordu.

Kadını gördüm. Annemdi. Annem olması gerekiyor
du zaten. Beni görmüyor, küçük bir çocuğun üstünü de
ğiştiriyordu. Bir deri bir kemikti çocuk, saçları uzamış 
akmıştı. Çocuğa fanilasını giydirirken ellerine dikkat et
tim annemin. Öyle okşayıcı, öyle uzun parmaklı... Küçük 
çocuğun yüzü bana dönüktü. Beni görmüyordu. Herhal
de bu benim, dedim. Ben olmam gerekiyor. Bal gi bi be
nim. Sol kaşımın üstünde teyzemlere giderken düştü
ğümde açılan yara var, yeni kabuk bağlamış, öylece duru
yor. Elimi alnıma götürdüm, yaranın olduğu yere, terli, 
buz gibi.

Üşümüyorum ama titriyorum, titremenin önünü 
alamıyorum.

Silindir şapkasıyla bir adam beliriyor. Benim babam. 
Elinde, kaynayan armuda benzeyen iri bir meyve var. 
Kaynatıldıktan sonra yenir de o. Tadı biraz mısır darısına 
benzer ama o da değildir. Babam silindir şapkasını geriye 
doğru devirmiş, gülümsüyor, aslında her zamanki hali... 
Yüzünün şekli öyleydi babamın. Beni görmüyordu.

Yanımıza geldi babam. Bir eliyle annemin elini tut
tu, annemin uzun ince parmaklı elini, bir eliyle de be
nim kuru kavruk elimi.

ŞİMDİKİ BEN OLMAM 
GEREKİYORDU
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Benim elim olması gerekiyordu o elin. Babamın eli
nin sıcaklığını duyuyordum avucumda.

Sesler çekilmişti. Karanlığı dinledim. Böyle karanlı
ğın içinde çınlama gibi bir ses bulunur bazen; ama şimdi 
hiçbir şey yoktu. Yarı uykuda yarı uyanık olmalıydım. Sı
nırda. Bedenimi yokladım. Üstüne yattığım sağ kolum 
uyuşmuştu. Kalbim hızlıydı. Kalkmalı, ışığı yakmalı, oda
yı havalandırmalıydım. Öyle yapmam gerekiyordu. Elim 
tutmaz olmuş.

Elimi güçlendirmeliydim. Şimdi, ne demek bu, elini 
güçlendirmek... Hayır, öyle dememeli. Bazen güçsüz dü
şebilir insanın eli. Her şey bir oyun değil mi. Oyun oynu
yoruz. Oyundayız. Kartlar dağıtılıyor. Duyan geliyor. Ne 
alaka. Berbat, çamurdan bir el... Oyun başlayınca kimse 
birbirini tanımaz. Karşındaki babanın oğlu olsa bile ne 
yazar. Bir şey yazmaz. Kendini bile tanıyamazsın. Oyun 
başlamadan önceki sen gitmiş yerine başka biri gelmiştir. 
Sen, başka biri olarak devam edeceksin. İşine gelirse. Sen, 
sen olsan oynayamazsın zaten oyunu. Kartları yönetecek
sin. Havanın yönünü değiştireceksin. Bir oyuncudan öteki 
oyuncuya döşeli elektrik düzeneği vardır. Maça, sinek, 
karo; vale, kız, papaz... Maça dokuz yanınca maça dokuz 
çekmelisin. Kız havalanır uçar gider. Bazı kızlar havalı, ba
zıları kanatlı olur. Kanatlı olması gerekir bazı kızların. Ka
nat yerleri vardır.

Her şeyi bir oyuna çevirenlere gıptayla bakmışımdır. 
Yaşlanmaz onlar. Belki ölümsüz dedikleri de bunların 
arasından çıkıyordur. Böyleleri hiç belli etmezler kendile
rini. Onların, zamanın geçmesine yardım ettiklerini dü
şünmüşümdür. Birilerinin zamanın geçmesine yardım 
etmesi gerekir. Zaman kendi kendine geçmesini bilmez, 
ister ki biri el atsın. Motor çalışsın, pat pat pat! Böyle bir 
şeyi ben yapamam. Yapamıyorum. Çok denedim, oluyor. 
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Böyle, deneme ve ardından gelen başarısızlık sayısı arttık
ça, kendi gözünden düşüyorsun. Bu da benim işime gel
miyor. Hesap ortada.

Bütün oyunların temelinde, evveliyatında, şöyle de 
olsa böyle de olsa kazanma ve kaybetme vardır, eyvallah! 
Ama bana öyle gelmiyor el. Yani kazanma ve kaybetme 
olasılığı üzerine değil... Kaybetme ve yine kaybetme gibi 
olasılığı teke indirirken şansı ikiye katlayan bir şanssızlık. 
Git işine be!

Şanssızlık, yalnızlığa benziyor ama yalnızlıkla birbiri
ni arayıp bulunca ortaya başka bir şey çıkıyor: Umut Has
talığı. Bu illete bir kez yakalandın mı anlamsız bir kara
sevdaya paçayı kaptırdın sayılır. Uyanık olacaksın, ışıkları 
yakacaksın, odayı havalandıracaksın.

Uzun sürmüş, bütün bedenini allak bullak eden de
niz yolculuğu sona ermiş, ayağını karaya basmışsın gibi 
olacak. Yıllardan beri tanıdığın birine çiçek vereceksin. 
O senin verdiğin çiçeği alacak ve koklarken mutluluktan 
gözlerini kapatacak. Sen onların kokusuz olduklarını bi
liyorsun. Ama olsun. Öyle olması gerekir. Mutluluktan 
gözlerini kapatacak. İnsanın mutluluktan gözlerini ka
patması, gözlerini bambaşka bir dünyaya açmasıdır.

Uyandım.
Sağ kolum hâlâ uyuşuk. Biriki hareket ettirdim.
Hemen şimdiki ben olmam gerekiyordu.
Onun için.



16



17


