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Vücut sıcaklığında yoğun bir sıvının içinde, ayaklar 
aşağı doğru sarkık, kollar hafifçe iki yana açık, kendinden 
yarı geçmiş bir halde dibe doğru süzüldüğümü düşünüyo-
rum. Dibe doğru... Her ne kadar elle tutulur bir dip olma-
sa da böyle teselli verici, durduk yere insana güzel şeyler 
hissettiren bir düşünce mevcut. Kendisi burada olmayan 
bazı şeylerin duygusu, yoğun olarak yaşanıyor burada. 
Öyle sanıyorum. Bedenimi bir şey belli belirsiz aşağı doğ-
ru çekiyor. Karşı koyamıyorum. Sıvı, sarımsı ve oldukça 
yumuşak, ağzımda nar yemişim gibi bir tat var. Sıvıdan 
olmalı bu tat; sıvı ılık ve koyu, evet, sanırım yeterince gü-
ven verici, endişeye benzer hiçbir kıpırtı yok içimde. En-
dişe duymadığım için şanslı sayılırım. Aydınlık var bir de 
tabii, aydınlığın oluşu insanın kafasında çeşitli tehlikelerle 
dolu dehlizlerin oluşmasına, o dehlizlerde birbirini kova-
layan seslerin yankılanmasına izin vermiyor. Ağrı duymu-
yorum. Ağrıyı tamamen ortadan kaldırıyor olmalı bu sıvı. 
Sağaltıcı özelliği olduğundan eminim. Uzunca bir zaman-
dır bu sıvının içindeyim. Uzunca bir zamanın ne kadar 
uzun olduğu hakkında hiçbir sağlıklı düşüncem yok. Doğ-
rusu bunu bilmiyorum. Beni bu sıvının içine yatırmışlar. 
Bu sıvının içinde olmam, benim yaşamam için öne çıkan 
seçeneklerden en iyisi olmalı. Böyle düşünmek bana iyi 

IŞIKLAR... 
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geliyor. Bu düşünceyle uyum içinde olunca geleceğe ait 
düşüncelerim garanti altına alınmış gibi geliyor. 

Yürüyorduk, büyük bir patlama oldu. Ardından si-
lah sesleri... Vurulduğumu anımsıyorum. Beni biri vur-
du. Birisinin silahından çıkan mermiyle vuruldum. Yo 
hayır, canımın yandığını asla söyleyemem. Böyle bir şey 
duymadım. Kulaklarım uğultunun içinde kaldı, toz bu-
lutuyla birlikte havalanır gibi oldum. Gözlerim karardı, 
uzun süre nefes almakta zorlandım, yere düştüğümü 
fark etmemişim. Öyle, yere nasıl yumuşacık inilir, bilmi-
yorum işin doğrusu. Sırtıma taş gibi sert bir şey batmasa, 
hâlâ bilmeyeceğim yerde olduğumu. O sırtıma batan şey 
de zerre kadar acı vermiyor; ama orda olduğunu biliyo-
rum, sert, biçimsiz bir şey. Ambulansın sirenini oldukça 
net anımsıyorum. 

(Bende film ilk önce orada kopuyor.) 
Beni bu sıvının içine yatırmışlar. Ben şimdi ana rah-

mindeyim, diyorum. Hiç olur mu böyle bir şey, olmaz 
tabii; ama olsun, ben öyle diyorum. Aklımdaki ana rah-
miyle uygunluk içinde buradaki durumum. Hayattayım. 
Yaşıyorum. Sonra, öyle demem veya öyle dememem 
neyi değiştirir ki! Göbek bağım olmalı bu hareketsiz du-
ran elime değen, hortum gibi şey... Aslına uygun hale 
getirmiş olmalılar. Beslenme işlerini oradan sağladığım 
kesin. Bu bilgiyi nereden biliyorum. Bilgi parlaktır ve öğ-
retilebilendir. Bana kim öğretmiş olabilir bu parlak bilgi-
yi. Veya böyle bir bilgiye nasıl ulaşmış olabilirim. Veya o 
bilgi, benim kendisine ulaşabileceğim kadar yakınımda 
nasıl olabilir! İnsan, bilinenlerin ne kadar dışındaki öğ-
renmelere, bilmelere de ulaşabilir. Miş.

(Burada da bir kopukluk var.) 
Başparmağımı bulamıyorum. Başparmağımı bula-

mıyorsam onu kendimin ana rahminde emmiyorum de-
mektir. Bu iyi! İleride baş etmem gereken böyle bir alış-
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kanlığım olmayacak. Bazıları delikanlı adam oldukların-
da bile terk edemiyorlar parmak emmeyi; emdikleri o 
elin başparmağı, emmedikleri öteki elin başparmağına 
göre incecik ve bembeyaz kalıyor.

(Burada sanırım yeni bir kopukluk oluşuyor. Bu 
kötü işte, yeni oluşması kötü kopukluğun...)

Nasıl bir kurşundu ki öyle, beni bu hale getirdi bu! 
Kaç parçaya ayrıldım tam bilmiyorum, dur bi’ dakika, 
parçalara ayrıldığım doğru olabilir mi; ama düşünebili-
yorum hâlâ... Ellerim ve ayaklarım yerlerinde değilmiş 
gibi, öyle geliyor bana; çünkü el ve ayaklarım beni dinle-
miyor. Sözüm geçmiyor onlara. İsteklerim doğrultusun-
da hareket etmiyorlar. Oynatamıyorum onları. Belki de 
koptular gerçekten. Ama artık öyle kol, bacak kopması 
gibi rahatsızlıkların, evet aynen öyle, rahatsızlık diyebili-
riz bu tür şeylere, kolayı var artık onların. Tıp gelişti. Tıp 
acayip ilerledi şimdi. Ânında yerlerine dikiyorlar kopan 
uzvu. Ohoo! İzi bile kalmıyor sonra. Dediğine bak sen! 
Oğlum, estetik cerrahi var, estetik cerrahi!

Bilgi bu. Bilgi yerinde durmaz ilerler. Bu can suyu-
nun içinde önce beynim şekillenmiş olmalı. İnsan demek, 
beyin demektir. Beynin başladığı yerde insanlık başlar. Bu 
dünyaya insan olarak gelme şansını yakaladığım için ken-
dimi çok şanslı hissediyorum! Buradan bütün insan kar-
deşlerime, insan olma şansını yakalamış bütün kardeşleri-
me sonsuz selamlarımı ve esenlik dileklerimi ve barış 
içinde bir arada din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin 
sonsuza kadar huzur dolu, mutluluk dolu bir dünyada ya-
şamak için, –hey, ne oluyor, lütfen ışıklarla oynamaya-
lım!– sevgi ve özlemlerimi gönderiyorum. En önemli ay-
dınlanmanın merkezidir beyin. Her şey ona göre şekille-
nir. Şehirler onun şeklini alır, limanlar, tersaneler, kanali-
zasyon şebekeleri, silikon vadileri... Beyin hızının önüne 
hiçbir şey geçemez. Beynin... Beyne...
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(Burada yeni bir kopukluk çalışmaya başladı.)
O nasıl isterse öyle olur! “Kıpırdamak” değil, başlan-

gıçta bir solucan gibi “kımıldamak” gülünç gelebilir. Ama 
bazı konularda gülünç diye bir şey yoktur ve asla da ol-
mamıştır. Yumuşak ama gerçek... Yumuşak ama bölüne-
bilir. Bölündüğü yerden çoğalarak yaşamayı sürdürür. 
Onu bölmek, yaşaması için ona iyilik etmektir. 

(Küçük bir kopukluk var burada, sorun çıkaracağını 
sanmıyorum, o kadar kopukluk her yerde olabilir. Yukarı 
doğru gidiyor.)

Gök gürültüsü bu kadar şiddetli olduğuna göre çal-
kantılı bir hava olmalı dışarıda. Yağmur damlaları camı 
dövüyor. Yanılıyor olamam. Ses bunu gösteriyor. Pencere-
ye yakın olmalıyım. Ansızın bastıran bu yağmur güçbela 
kendini toparlamaya çalışan aklımı allak bullak ediyor. 
Eskiden severdim yağmurun sesini, şimdi yağmurun sesi-
ni kaldıramaz olduğuma şaşırıyorum. Ansızın yağmura 
yakalanan insanları canlandırıyorum kafamda. Bir film 
karesi gibi... Hafif bir yağmur müziği duyuluyor. Yağmur 
iyice dağıtıyor insanları. Karşıdan karşıya geçerken sağla-
rına sollarına bakmadan geçiyorlar. Birbirlerinin içinden, 
izin almadan, “pardon” demeden geçip gidiyorlar. Yerleri 
sürekli değişen bir leke olarak görünüyor insanlar. Daha 
canlılar, uçar gibi yürüyorlar. Işık arka taraftan böyle çok 
canlı gelince, insanların yüzlerini göremiyorum. Sis çök-
müş gibi yapıyor ortalığı ışık. Işığın fazlasının geçici kör-
lük yaptığını eskiden de biliyordum; ama gerçekten öyle 
olduğunu bilmiyordum. Bazı insanların hareketlerinin 
ise ne anlama geldiğini bilmiyorum. Bilemiyorum. Çok 
uzak lardan kopmuş geliyor gibiler. Kovulmuşa benziyor-
lar. Sanki canlarını zor kurtarmışlar. Sırtlarında taşınabile-
cek hafif yükleriyle merdivene benzer parlayan bir yolun 
üzerinden yürüyorlar. Evet, yol sanki yere yatırılan çok 
uzun bir merdiven. Onlar merdivenin basamaklarına ba-
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sarak başka İsviçrelere, başka Almanyalara, başka Fransa-
lara gitmek istiyorlar. Başka, diyorum; çünkü Almanya 
onlardan biriyle karşılaştığında başka bir Almanya oluyor.
Gecenin sınırlarını kapatıyorlar. Bazı evleri alev alıyor. İs-
viçre onlardan biriyle karşılaştığında başka bir İsviçre mi 
oluyor... Fazla mı geliyorlar. Dünyaya fazla gelmek diye 
bir şey var mıymış gerçekten? Göz değişiyor mu? Dünya-
ya fazla gelince, seni başka bir gözle mi görüyorlar. İyi bir 
göz değil midir bu başka göz!

* * *

Bu, boş kalınca ışıklarla oynamayı seveni, sahiden 
merak ediyorum. Kim bu? Ne istiyor ışıklardan? Işıklar-
dan sorumlu olan görevli, yani ışıkçıbaşı, ona gündüz gö-
züne, durduk yere ışıklarla oynamanın kimseye yararı 
dokunmayacağını söylemedi mi? Yani, niye üstüne vazife 
olmayan işlerle uğraşmayı sever bazı insanlar. Bu ışıklar, 
sandığın gibi oynamak için buraya konulmamıştır, diye 
söylenmedi mi ona? Söylediyse neden hâlâ oynamayı sür-
dürüyor ışıklarla. 

Al bakalım, rahat yüzü yok, şimdi de sesler başlıyor... 
Sesler, yeri gelince, kendilerinden hiç beklenmeye-

cek derecede acımasız olabiliyor. Işıklardan geri kalmı-
yor sesler. Biraz önce, çok yakın bir yerde, yine iki patla-
ma oldu. İki patlamanın arası otuz saniye ya var ya yok. 
Öncekinde olduğu gibi aynı... Kırılan cam sesleri arasın-
da yükselen çığlıklar o kadar acıyla doluydu ki, bu çığlık-
ları “şimdiki zaman” kendine sığdıramadı. Şimdiki zama-
nın sınırları yetmediği için... eşit olmayan miktarda sesin 
yarısına yakını tarihin geçmişine... yarısına yakını da ta-
rihin gelecek zamanına doğru... yakıcı bir şimşek gibi yol 
alışını sürdürdü. Mekte.

Bana nişan aldığını sanmıyorum beni vuranın. Ben 
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olduğum için değil, orada “biz” olduğumuz için yaptılar 
bunu. Büyük bir patlama oldu. Ardından silah sesleri... 
Taranmış olabiliriz. Neden böyle oldu bilmiyorum. Biz 
oraya, savaşa karşı barış istediğimiz için yürüyüş yapma-
ya gitmiştik. Ülkenin dört bir yanından savaşa karşı olan 
insanlar akın akın geliyorlardı... 

Burada böyle hareketsiz bir şekilde kendimi topar-
lamaya çalışırken dağılıp dağılıp bir araya gelen kuş sü-
rüsü gibi uçuşan düşüncelerden gözümü alamıyorum. 
Düşünceleri kuşmuş, ağaçmış, bulutmuş gibi görebiliyo-
rum, tam olarak ne olduysa bana... bilmiyorum artık!

Evet, bilgiyse bilgi: Ben ana rahmindeyim. Güvende 
oluşum bundan. Şimdiye kadar kendimi hiç böyle güven-
de hissetmemiştim. Bunun bir açıklaması olacak mut laka 
ama ben o açıklamayı yapacak kadar bilgi sahibi değilim. 
Bildiklerimin çok uzağına çıkamıyorum bazen. Bana 
söylenmedi böyle bir bilgi. Telaşa gerek yok, her şey yo-
lunda gidiyor. Hayır hayır, sezaryen gerektiren bir du-
rum yok, birbirlerine görüş bildiren doktorların ağzın-
dan şahsen duydum bunu, hayır, bunun nasıl olduğunu 
gerçekten bilmiyorum ama duydum. Benden söz ediyor-
lardı. Normal doğum bekliyorlar. Yan taraftan bir dere 
geçiyor, derenin sesini duyuyorum. Başka okşayıcı sesler 
de var. Kınalı göçmen kuşlar kuzeyden gelmiş. Bir yap-
rak bir yaprağa sürtünüyor gibi. Karıncanın taşıdığı buğ-
day, sert bir yere sürtününce, buğday sesi çıkarıyor. Dü-
şünce eskisine göre biraz daha dağınık oluyor. O kadar 
olur. Düşünce dağınıklığı hiç rastlanmayan bir şey değil-
dir. Radyo saat ayarı vermeye başlıyor. Doğumum yakın, 
bunu iyice hissediyorum. Doğum yaklaşınca radyolar 
sürekli saat ayarı vermeye başlar. Saat ayarı verilmezse, 
zamanlar birbirinin içine girer.

Işıklar yine başladı.
Işıklarla oynayanı ışıklardan uzak tutun demedim 

mi ben! 
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