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Öy ley se kim kur ta ra cak be ni va r ol mak tan?

Ha ya tı mı top ra ğa ve ri yo rum.

F. P.



Mário de Sá-Carneiro’ ya mek tup1

14 Mart 1916

Bu gün si ze bu sa tır la rı duy gu sal bir ih ti yaç tan ötü rü, si zin le kar şı lık lı 
ko nu şa bil mek için ya nıp tutuştuğum için ya zı yo rum. Ko lay ca tah min 
ede bi le ce ği niz gi bi, söy le ye cek hiç bir şe yim yok. Dip siz bir bu na lım da-
yım bu gün – hep si bu. Söz le ri min saç ma lı ğı ha li me ter cü man ol sun.

As la bir ge le ce ğe sa hip ol ma mış ol du ğum gün ler den bi rin de yim. Kar şım-
da yal nız ca, bir sı kın tı du va rıy la ku şa tıl mış, taş ke sil miş bir şim di var. 
Ir ma ğın kar şı kı yı sı, kar şı da bu lun du ğu na gö re, as la bu ta raf ta ki kı yı de-
ğil; çek ti ğim acı la rın tek ne de ni de bu. Ni ce li man la ra ya na şa cak ge mi-
ler var el bet te, ama hiç bi ri ha ya tın ıs tı rap ver mez ol du ğu li ma na var ma-
ya cak, her şe yi unu ta bi le ce ği miz bir rıh tım da yok. Üs tün den çok za-
man geç ti bun la rın, ama be nim hüz nüm hep sin den es ki.

Ru hu m bu haldeyken, ha ya tın hır pa la dı ğı dert li bir ço cuk ol du ğu mu 
be de ni min tüm bi lin ciy le his se di yo rum. Bir kö şe ye atıl mı şım, oyun lar 
oynayan başka çocukların seslerini du yu yo rum. Dal ga ge çer gi bi ver-
dik le ri kı rık, te ne ke oyun ca ğı sımsıkı kav rı yo rum. Bu gün, 14 Ma yıs, 
saat ak şam do ku zu on ge çe, ha ya tı mın bü tün ta dı, bü tün de ğe ri iş te 
bun dan iba ret. 

Tut sak lı ğı mın ses siz pen ce re le rin den gör dü ğüm bah   çe de bü tün 
sa lın cak lar dal la rın üze rin den aşır tıl mış, şim di öy le ce sar kı yor; en te-
pe ye do lan mış lar; ya ni, fi rar et ti ği mi düş le ye cek ol sam, za ma nı aş-
mak için gü ve ne bi le ce ğim sa lın cak la rım bi le yok.

Şu an, ede bi ya tı bir ke na ra bı ra ka cak olur sak, ruh ha lim aşa ğı yu- 

1. Pes soa bu mek tu bu Hu zur suz lu ğun Kitabı’ na al mak is ti yor du. Pessoa’ nın ya  kın dos tu olan Mário de 
Sá-Car nei ro, Portekiz’ in en önem li mo der nist şair le rin den bi riy di; bu mek tu bun ya zıl ma sın dan al tı haf ta 
son ra yir mi al tı ya şın da, Paris’ te in ti har et ti.23



ka rı böy le iş te. Denizci’deki1 karakterlerden biri gi bi yim, göz le rim ağ-
la ma yı dü şün mek ten ya nı yor. Ha yat fı sır fı sır, yu dum yu dum, du ra du-
ra ca nı mı ya kı yor. Tüm bunlar, cil di şim di den da ğıl ma ya yüz tut muş 
bir ki ta ba kü çü cük harf ler le ba sıl mış.

Bu sa tır la rı si ze de ğil de bir baş ka sı na ya zı yor ol say dım, dos tum, 
mek tu bu mun sa mi mi ye ti ne, ara la rın da is te rik çe bir bağ olan bun ca 
şe yin, ha ya tım ola rak his set ti ğim şey den bir an da, ken di li ğin den fış kı-
rı ver di ği ne ye min et sem zor ina nır lar dı. Ama siz, bu sah ne len me si 
imkân sız tra je di nin bu ra sı ve şim di ile ağ zı na ka dar do lu, el le tu tu lur 
bir ger çek lik ol du ğu nu, yap rak lar na sıl ye şe rir se, bu nun da be nim ru-
hum da öy le ce re yan et ti ği ni an la ya bi lir si niz. 

Prens, iş te bu yüz den hiç sal ta nat sü re me di. Saç ma sa pan bir cüm-
le bu. Ne var ki saç ma cüm le ler, in san da hün gür hün gür ağ la ma is te ği 
uyan dı ra bi lir miş me ğer.

Mek tu bu ya rın pos ta ya ver mez sem muh te me len bir da ha oku rum 
ve için den ba zı yerleri ve ba zı ifa de le ri be nim Hu zur suz lu ğun Kitabı’ na 
al mak için dak ti lo ya çe ke rek oya la nı rım. Ama bu nu dü şün mek, şu an 
mek tu bu ya zar ken ki sa mi mi ye ti mi de, sa mi mi ye ti acı ve ri ci, ka çı nıl-
maz bir duy gu ola rak his set me mi de ze de le mi yor. 

Son havadisler bun lar. Al man ya ile sa vaş çı ka bi lir bir de, ama acı 
de nen il let, za ten çok tan mu sal lat ol muş tu in san la ra. Ha ya tın öbür 
ya ka sın da, bir ka ri ka tü rün alt ya zı sı gi bi ka lır her hal de sa vaş.

Tam ola rak de li lik sa yıl maz bu ha lim, ama de li ren ler her hal de ken-
di le ri ne acı ve ren şe ye tes lim olu yor dur, ru hun da ki sar sın tı lar dan ya-
vaş ya vaş zevk al ma yı öğ re ni yor dur – his set tik le rim de bu na pek uzak 
sa yıl maz doğ ru su.

His set mek – ne renk tir aca ba?
Si zi bin ler ce kez ku cak lı yo rum, kalbim sizinle, daima sizinle.

FER NAN DO PES SOA

1. Pessoa, O Marinheiro adlı oyununa göndermede bulunuyor. Bu yapıtta, bir ölünün başında bekleyen 
üç karakter, hayalî bir denizci yaratırlar, bir de “tam hissedecek gibi olduklarında” araya giren beşinci bir 
karakter vardır. (Ç.N.)25



Not: Mek tu bu bir so luk ta yaz dım. Şim di ye ni den okur ken gö rü yo rum 
ki, ya rın si ze gön der me den ön ce bir kop  ya sı nı al mam şart. İçdün ya mı 
bu ka dar ek sik siz ola rak; bü tün duy gu sal ve zi hin sel yön le ri ni, te me-
lin de ya tan is te ri-nev ras te ni yi, en çar pı cı özel li kleri olan, öz bi lin ci nin 
için de ki kav şak la rını, ke siş me nok ta la rı nı or ta ya ko ya rak tas vir ede-
bil di ğim pek na dir dir... 

Ba na hak ve ri yor su nuz, de ğil mi?



OLAYSIZ BİR 
ÖZYAŞAMÖYKÜSÜ



H.K.

Lizbon’ da1 ba zı kü çük lo kan ta lar da ve bist ro lar da, gi riş ka tında eli yü zü 
düz gün bir sa lon, onun üs tün de de bir as makat bu lu nur. As makat la rın, de mir
yo lu nun geç me di ği kü çük şe hir ler de ki lo kan ta la rı anım sa tan, ağır, ev ha va
sın da bir ra hat lı ğı var dır. Pa zar gün le ri dı şın da pek kim se nin uğ ra ma dı ğı bu 
yer ler de ço ğu za man epey ce tu haf tip le re, ha ya tın bir kö şe ye it ti ği, hiç bir il
ginç ta ra fı ol ma yan in san la ra rast la nır. 

 Ha ya tı mın bir dö ne min de, hem huzurlu bir yer aradığımdan, hem de fi yat la
rı ma kul ol du ğu için, ben de böy le bir as maka tın mü da vi mi ol muş tum. Ora da, 
ak şam saat ye di su la rın da ye me ği mi yer ken he men hep rast la dı ğım bi ri var dı; ilk 
baş ta pek gö züm tut ma dıy sa da, son radan ya vaş ya vaş içim de bir il gi uyan dı. 

Otuz yaş la rın da, ol duk ça iri bir adam dı bu; otur du ğun da aşı rı kam bur du ru
yor, ayak tay ken sır tı bi raz dü ze li yor du; üs tü ne ba şı na pek özen mi yor du bel ki, 
ama ta ma men ken di ni sal mış da de ne mez di. Dik kat çe ki ci bir ta ra fı ol ma yan 
sol gun yü zün de, hat la rı na her han gi bir özel lik kat ma yan acı lı bir ha va se zi li
yor du. Bu nun al tın da ne tür bir acı nın yat tı ğı nı an la mak ko lay de ğil di – bir çok 
ıs tı ra bı ken din de top la mış tı adeta, mah ru mi yet, bu na lım, ka yıt sız lık tan do
ğan acı, ki ka yıt sız lık da za ten aşı rı acı çek mek ten olur. 

Ak şam ye me ği ni hep ha fif ge çiş ti ri yor, ken di eliy le sar dı ğı si ga ra la rı içi yor
du. Çev re sin de ki in san la ra kar şı ola ğa nüs tü dik kat liy di; kuş kuy la de ğil, özel 
bir il giy le in ce li yor du on la rı; in ce den in ce ye süz mek si zin on lar la il gi le ni yor, 
gö zü nü yüz le ri ne di kip bak mak tan ya da ki şi lik le ri ni oku ma ya ça lış mak tan 
ka çı nı yor du. Ona kar şı il gi mi uyan dı ran da bu tu haf hali ol du.

1. Fernando Pessoa’nın Bernardo Soares’i takdimidir.31



Giderek gözümde netleşmeye başladı. Bel li be lir siz de ol sa, yü zün de ki çiz
gi ler de bir zekâ pa rıl tı sı ya ka la mış tım. Ne var ki ifa de si ne öy le bir bit kin lik, 
yü rek sı kın tı sın dan ile ri ge len öy le buz gi bi bir dur gun luk sin miş ti ki, da ha 
öte si ni oku mak zor du.

Gü nün bi rin de te sa dü fen, gar son lar dan bi rin den, lo kan   ta ya ya kın bir bü
ro da mu ha se be ci lik yap tı ğı nı öğ ren dim. 

Bir ke re sin de so kak ta, tam pen ce re nin önün de bir olay ol du; iki adam 
kav ga ya tu tuş tu. Ben da hil, as makat ta kim var sa her kes pen ce re le re koş tu; 
ta bii sö zü nü et ti ğim adam da. Ona öy le si ne bir laf at tım; o da ba na ay nı 
perdeden ya nıt ver di. Se si, umut la rın ar tık kâr et me di ği, bu nun için de her 
şey den umu du nu kes miş in san la rın ki gi bi do nuk, pü tür lüy dü. Ama ak şam cı 
lo kan ta ar ka da şım hak kın da böy le ke sin ko nuş mak la bel ki de saç ma la mış 
olu yor dum. 

Bil mem ne den, o gün den son ra onun la se lam la şır ol duk. Der ken, bel ki de 
saç ma bir te sa düf so nu cu, iki mi zin de saat do kuz bu çuk ta lo kan ta da bu lun du
ğu muz bir ak şam, ağır ak sak bir soh be te baş la dık. Bir ara ba na, ya zıp yaz ma
dı ğı mı sor du. Evet, de dim. Ona ye ni çı kan Orp heu1 der gi sin den söz et tim. 
Der gi ye öv gü ler yağ dır dı, hat ta gök le re çı kar dı ki, cid den hay ret et tim bu na. 
Şa şır dı ğı mı ona söy le mek ten de çe kin me dim, çün kü Orpheu’ da ya zan la rın 
sa na tı, as lın da to pu to pu üç beş oku ra hi tap eden cins ten di. Bel ki bu okur lar
dan bi ri de be nim dir, de di. Hem za ten o sa na tın önün de ye ni bir ka pı aç ma dı
ğı nı da ek le di; ve son ra uta na sı kı la, ya pa cak da ha iyi bir şe yi, gi de cek bir 
ye ri, gö rü şe ce ği dost la rı ol ma dı ğı, oku mak tan da faz la zevk al ma dı ğı için, kal
dı ğı pan si yon da, ak şam la rı ya zı ya za rak va kit ge çir di ği ni söy le di.

* * *

Ya şa dı ğı iki oda yı –is ter is te mez ba zı te mel ih ti yaç lar dan vaz geç mek pa
ha sı na– pek ahım şa hım ol ma sa da, ge ne de lüks dö şe miş ti. Üze ri ne otu ru lan 
eş ya la ra –de rin ve yu mu şak kol tuk lar al mış tı–, per de le re ve ha lı la ra ay rı bir 

1. Pessoa’nın 1915’te kurduğu, yalnızca iki sayı çıkan, kısa ömrüne rağmen bü   yük önem taşıyan dergi.33



düş kün lü ğü var dı. Böy le lik le “çek ti ği acı ya say gın lık ka ta  cak” bir iç mekân 
ya rat tı ğı nı söy lü yor du. Mo dern tarz da dö şen miş bir oda  da ol sa, sı kın tı in sa
nın ra ha tı nı ka çı rır, fi zik sel bir acı ya dö nü şür müş. 

O gü ne dek, mec bu ri yet le ri ol ma mış tı. Ço cuk lu ğun da in san lar dan uzak 
dur muş tu. Ne bir gru ba ka tıl mış, ne de okul a gitmişti an la şı lan. 1 As la sü rü ye 
da hil ol ma mış tı. Onun ba şı na, baş ka la rı nın da (bel ki de kim bi lir, her ke sin) 
ba şı na ge len gel miş ti: Ha ya tın da ki bek len me dik olay lar, iç gü dü le ri ne gö re, 
iç gü dü le ri nin çizdiği yolda şe kil len miş ti – hiç kı pır da ma ma k, ha yat tan kop
ma k yönünde.

Dev le tin ya da top lu mun da yat tı ğı zo run lu luk lar la uğ raş mak zo run da kal
ma mış tı hiç. İçgüdüsel ihtiyaçlarını bile görmezden gelmişti. Sev gi li ya da dost 
ola bi le ce ği in san la ra hiç bir ne den le ya kın lık du ya ma mış tı. Onun içdün ya sı na 
bir öl çü de de ol sa, ka bul edi len tek var lık ol dum. Bu nun la bir lik te –baş  tan be ri 
ödünç bir ki şi li ğin; onun ki şi li ği nin ar dı na giz le ne rek ya şa mış ol ma m bir 
yana, dost lu ğu nun sa mi mi ye tin den de şüp he duy ma ma rağ men–, gü nün bi
rin de, ki ta bı nı ema net et mek üze re bi ri ne ih ti yaç du ya ca ğı nı sez miş tim, ni te
kim böy le ol du. İlk baş ta, onun bel li bir ni yet le, ki ta bı ya yım lan sın di ye ba na 
ya naş mış ol du ğu nu fark edin ce bi raz kı rıl dım doğ ru su; ge ne de bir psi ko lo ğa 
ya ra şan bi ri cik kıs ta sın pen ce re sin den bak tı ğım da, ilk baş ta ki umudunu boşa 
çıkarma dı ğı mı ve hep onun dos tu ola rak kal dı ğı mı dü şü nün ce ke yif alı yo rum 
şim di. 

İl ginç tir; tesadüfler de denk gelmiş, tam da der di ne de va ola bi le cek, be nim 
gibi bir in sa nı kar şı sı na çı kar mış tı.

1. Bu bil gi Pes soa açısından doğ ru de ğil: Pes soa on altı yaşında Dur ban’da bir İngi liz oku lu na gi di-
yor du ve hat ta okul bi rin ci siy di. Da ha son ra, Dur ban Üni ver si te si’ne, ardından Liz bon Üni ver si te si’ne 
de vam et ti.35



1
H.K. 

Başlangıçmetni

29 Mart 1930

Genç le rin ço ğu nun Tan rı inan cı nı yi tir di ği ve bu nu vak tiy le ata la rı-
nın Tanrı’ ya inan dı ğı gi bi, ya ni ni ye ol du ğu nu bil me den yap tı ğı bir za-
man da doğ dum. Ve in san ru hu dü şün mek ye ri ne his set ti ğin den, bun-
dan do la yı da do ğal ola rak eleş ti ri ye yö nel di ğin den, bu genç le rin ço-
ğu Tanrı’ nın ye ri ne İn san lı ğı koy du. Ben ne olur sa ol sun ait ol du ğu 
or ta mın hep kı yı sın da du ran ve yal nız ca bir par ça sı ol du ğu ka la ba lı ğı 
de ğil, ay nı za man da ya nı ba şın da ki bü yük boş luk la rı da gö re bi len ler-
de nim. İş te bu ne den le Tanrı’ yı on lar gi bi büs bü tün terk et me dim, 
ama İn san lık dü şün ce si ni de ka bul len miş de ğil dim ke sin lik le. Dü şük 
bir ih ti mal de ol sa Tan rı var ola bi lir di, bu du rum da ona tap mak da ge-
re ke bi lir di; İn san lık ise, adı na in san de nen bir hay van tü rü nü ifa de 
eden, ba sit, bi yo lo jik bir kav ram ol mak tan öte ye git mi yor, bu ne den le 
de her han gi bir hay van so yun dan da ha faz la hak et mi yor du ta pı nıl-
ma yı. İn san lık kül tü, Öz gür lük ve Eşit lik gi bi kut sal kav ram la rıy la hay-
van la rın tan rı sa yıl dı ğı, tan rı la rın da hay van ka fa lı ol du ğu an tik din le-
rin di ril miş ha li gi bi gel miş tir ba na hep. 

Tan rı ’ya inan ma dı ğı mı bi li yor dum, fa kat dü pe düz bir hay van sü rü-
sü ne de ina na maz dım; böy le ce ben de ba zı in san lar gi bi ka la ba lık la-
rın sı nı rın da, ya ni halk arasında Çö küş di ye ta bir edi len o her şe ye 
uzak nok ta da kal dım. Çö küş, bi lin çal tı nın ta ma men yi ti ril me si de-
mek tir, çün kü bi lin çal tı ya şa mın te me li dir. Kalp dü şü ne bil sey di, at-
mak tan vaz ge çer di.

Ya şa ma yı bil me den ya şa yan biz le re (be nim en der ben zer le ri me ve 
ba na), her şe yi red det mek ten baş ka ha yat tar zı, dün ya yı sey ret mek-
ten baş ka yaz gı ka lı yor muy du? Din le ya şa ma nın ne ol du ğu nu bi le mi -37



yor duk, inan ca akıl yo luy la ula şı la ma ya ca ğı na gö re bi le mez dik de; in-
sa nın bir kenara atılabileceğine inanamıyor, bu açıdan düşününce 
kendimizi nereye koyaca ğı mı zı da bilemiyorduk; bu du rum da sa hip 
ol du ğu muz ruh, ha ya  tı es te ti ğin gö züy le sey ret mek te işe ya ra ya bi lir di 
an cak. Böy le ce, dün ya la rın caf caf lı gö rün tü sü ne ya ban cı, ila hî ola na 
il gi siz, in sa nı hor gö ren birey ler ola rak, ken di mi zi, bo şu bo şu na, be-
yin si nir le ri mi ze uy gun dü şen kar ma şık bir Epi kü ros çu lu ğun bağ rın da 
ser pil miş amaç sız duy gu la ra bı rak tık. 

Bi li min yal nız ca te mel il ke si ni, ya ni her şe yin, bağımsız olarak tep ki 
ve re me ye ce ği miz ka tı ya sa la rın hük mün de ol du ğu nu ak lı mız da tut-
tuk, ki tep ki ver sek bi le bu da is ter is te mez bu ya sa la rın çer çe ve sin de 
ger çek le şir di ve bu nun, var lık la rın ila hî bir yaz gı sı nın ol du ğu nu söy le-
yen da ha es ki il key le har fi yen uyuş tu ğu nu fark et tik; böy le ce ça ba la-
mak tan, di din mek ten vaz geç tik, tıp kı çe lim siz le rin at let ler le ay nı tem -
po da ça lış mak tan vaz geç me si gi bi; ve his se di len le rin ya zıl dı ğı ki ta ba 
eği le rek ona, ya şan mış de rin bil gi nin tedirginliğini kat tık. 

Hiç bir şe yi cid di ye al mak sı zın, duy gu la rı mız dı şın da hiç bir şe yin 
ger çek li ğin den emin ola ma ya ca ğı mı zı ak lı mız dan çı kar mak sı zın, bi-
lin me yen uç suz bu cak sız top rak lar gi bi yok la dık duy gu la rı, iç le rin de 
bir sı ğı nak ara dık. Yal nız ca es te ti ğin ti tiz se yir ci si olmakla yetinmeyip 
sey ret tik le ri mi zin hal le ri ni ve so nuç la rı nı ifade etmek için çabaladık 
gerçi, ama kim se le rin ak lı nı çel me ye ya da ira de si ni et ki le me ye ni-
yet len me den ka le me al dı ğı mız ya zı la r ya da di ze le r, alt ta ra fı yük sek 
ses le, ken di ken di mize okuduğumuz yazılar olarak görülebilir, ama-
cımız okumanın verdiği öznel zevki tam olarak nesnel hale getirebil-
mekti.

Her ya pıt ku sur lu ol ma ya mahkûm dur, bu nu çok iyi bi li yo ruz ve 
es te tik açı dan, en az ken di yaz dık la rı mı zı gö nül ra hat lı ğıy la sey re de-
bi li riz. Ne var ki her şey ku sur lu dur ve en gü zel gün ba tı mı nın da ha 
gü ze li, bi ze uy ku yu ge ti ren ha fif ye lin da ha hu zur lu su hep var dır. Do-
la yı sıy la, dağ la rı ve hey kel le ri ay nı din gin lik le sey re de ce ğiz; ge çen 
gün le rin ve ki tap la rın ta dı nı çı ka ra cak, en önem li si de her şe yi düş le- 39



ye rek, hep si ni en mah rem özü mü zün bir par ça sı ha li ne ge tir me ye ça-
lı şa ca ğız. Bir yan dan da tas vir ler ve tah lil ler ya pa ca ğız; da ha ger çek-
leş tik le ri an da bi ze ya ban cı la şa cak lar; böy le ce, san ki gün ba tı mı nın 
bi ze bir ar ma ğa nıy mış gi bi ke yif ala bi le ce ğiz on lar dan.

Ka ram sar lar, me se le ye bu göz le bak maz lar, söz ge li mi şu Vigny ha-
ya tı, va kit dol dur mak için boş iş ler le uğ raş tı ğı bir ha pis ha ne gi bi gö-
rür dü. Ka ram sar ol mak olay la rı en kö tü ve acık lı ta ra fın dan al mak de-
mek tir ve böy le bir tu tum hem aşı rı, hem ra hat sız edi ci dir. Eli miz de, 
üret ti ği miz ya pı tın de ğe ri ni ölç mek için hiç bir kıs tas yok el bet te. Tek 
der di miz ken di mi zi oya la mak, bu doğ ru; ne var ki yaz gı sı nı unut mak 
için boş iş ler le uğ ra şan tu tuk lu lar gi bi de ğil, va kit ge çir mek için yas tık 
ke na rı iş le yen genç kız lar gi bi yiz, hep si bu. 

Ha ya tı bir han ola rak ta hay yül edi yo rum, çö küş ara ba sı ge le ne ka-
dar ora da ka la cak mı şım. Ara ba be ni ne re ye gö tü re cek, bil mi yo rum, 
çün kü hiç bir şey bil mi yo rum. Dört du var ara sın da bek le mek zo run da 
ol du ğu ma gö re, ha nı bir ha pis ha ne ola rak da ka bul ede bi li rim, çe şit 
çe şit in san la kar şı laş tı ğım için, dost luk la rın ye şer di ği bir yer ola rak da. 
Huy suz ya da gör gü süz bi ri sa yıl mam. Oda sı na ka pa nıp, ken di ni ya ta-
ğa atıp gö zü nü bi le kırp ma dan bek le yip du ran la rı ken di hal le ri ne bı-
ra kı yo rum; ku la ğı ma hoş ses le rin ve mü zik le rin ça lın dı ğı sa lon lar da 
ge ve ze lik eden le re de iliş mi yo rum. Ka pı nın önü ne otu rup göz le ri mi 
ve ku lak la rı mı man za ra nın renk le riy le ve mü zi ğiy le sar hoş edi yor, ara-
ba yı bek ler ken al çak ses le, yal nız ca ken dim için bes te le di ğim an la şıl-
maz şar kı la rı söy lü yo rum. 

Ge ce çö ke cek, o pos ta ara ba sı ka pı ya da ya nıp he pi mi ze ses le ne-
cek. Ba na bah şe dil miş ha fif rüzgârın ve onun ta dı nı çı ka ra bil mem için 
bah şe dil miş ru hun ta dı nı çı ka rı yo rum; ve da ha faz la sı nı ne so ru yor ne 
kur ca lı yo rum. Han da ki anı def te ri ne ya zıp bı rak tı ğım şey le ri gü nün 
bi rin de ben den baş ka la rı da okur, bun lar la yol bo yu oya la na bi lir se, ne 
âlâ. Kim se oku maz sa ya da zevk al maz sa, o da kabulüm. 
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