
26

DENEME

TÜRK DİLİ HAZİRAN 2022  Yıl: 71  Sayı: 846

Hayat Zaten Rüya

Herkesin bir yıldızı vardı. Benim yıldızım öyle yerinde sabit durur, 
hiç kıpırdamazdı. Yanındaki yıldızlar bir bir yanıp sönerken hatta 
kaybolurken o istifini bozmadan aynı noktada durur. Biliyor musu-
nuz, hâlâ da aynı noktada duruyor. Gözüm nasıl takılıp kaldıysa o 
yıldıza, ben de aynı noktada ilk bakışımı ve istifimi bozmadan bakı-
yorum hâlâ ona. 

Kimden, nereden duyduysam hatırlamıyorum; yatmadan önce dört 
yüz tane yıldız sayarsam sevdiğim kız rüyalarıma gelirmiş. Öyle 
inanmıştım ki her gece yatmadan önce avluya çıkıp kendi yıldızımın 
durduğu yerden ve onun munis parıltısı üzerinden başlayarak kalan 
üç yüz doksan dokuz yıldızı sayardım. İnanılmaz ama rüyalarıma 
peş peşe geldi. Bu durum bende hakikaten bir alışkanlığa, dahası ayi-
ne dönüştü. 

Güzel saflığım, aşka inanmışlığım benim! Uzunca bir zaman yıldız 
sayma gecelerinin akabinde onu gördüğüm her rüyanın ardından 
uyandığımda yastığı ters çevirirsem o da aynı rüyayı görürmüş. Ben 
buna da inandım. Onun adına olağandışı da olsa her şeye inanır ol-
muştum. Ancak o yastığı hep gecikmeli ters çevirdim. O da beni gör-
dü mü, bilemiyorum!

Kendimden gelen bir ses dedi ki: “Hayat zaten rüya.”

Çarşı

Çarşıya gitmek diye bir şey vardı! “Haydi, çarşıya gidelim”li cümle-
ler kurulurdu. O kurulan cümle, hatırı sayılır bir hikâyeydi. Hayatın 
nahif anısına; dükkânlar, terziler, manifaturacılar ve ayakkabıcıların 
kapısı aralanırdı. Her kapı bir muhabbet, her muhabbet bir hikâyeydi. 
Şimdi, her yer çarşı, her yer AVM! İlişkilerimizi ve hikâyemizi marka-
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lar ve barkod çizgileri değiştirdi. Hikâyemiz buradan, böyle muhabbetsiz mi 
devam etmeli?

Sardunya

Sevgili,

Buralara alıştığımı söylemekte zorlanmıyorum hiç. Zira fark etmiyor. Yıllar-
dır içinde yaşadığım, çabalayıp koşturduğum o şehre alıştığım gibi. İsimleri 
değişiyor da şehirlerin, yokluğunuz ve yalnızlığımın varlığı değişmiyor. Gerçi 
her ikisinden de mustarip değilim. Sanırım, size dair böyle olmak ve kalmakla 
hükümlüyüm.

Kendimi hayvanat bahçesindeki bir maymun gibi hissediyorum. Âdeta eğitil-
dim ve alıştırıldım bu kafesten hayata. Sıçrayışlarım ve bedenimin esnekliği, 
içinde yer aldığım kafesin sınırları kadar. Belki ve artık fazlasını da yapama-
yacak hatta umamayacak düzeyde sınırlıyım. Ne oluyor, ne yaşanıyorsa hepsi 
bu kadar. 

Şuraya, gövdesi de olmayan yalandan iki ağaç dalı iliştirilmiş, yaprakları da 
yaprağa benziyor, diyelim öyle olsun. Bir o dala bir diğerine, iki dal arasında 
sallanıp duruyorum. Bu bile beni zinde tutmaya yetiyor ne hikmetse.

Sormayı unuttuğumu sansanız da sanmayın, siz nasılsınız? Bu soruyu gün 
içinde birkaç kez tekrarlıyorum. Bu da alışkanlıklarımın başında geliyor. Sahi, 
siz iyi misiniz? Sizin de kederli zamanlarınız vardır, tahmin ediyorum. Aldır-
mayın diyemem, kederlenin elbette. Elbet siz de üzülün bir şeylere. Etrafınız-
da olduğuna alıştığınız, sesini duyduğunuz hatta dokunduğunuzu düşündü-
ğünüz fakat birden olmayan, kayboluveren şeylere; kimselere üzülün elbette. 
Üzülün ki üzüleyim ben de üzgünlüğünüze.

Sevgili,

Bugün odamdan hiç çıkmadım. Kalktım, elimi yüzümü suya tuttum, aynaya 
baktım. Günden güne nasıl yaşlandığıma bir de. Sakallarımın bakımsızlığına 
baktım. Öylece baktım kıldan, tüyden şeylere. Kendimi bile isteye ihmal edi-
yorum. Belki hayata kırgınlığımdandır. Tekrar yatağıma döndüm. Uzunca bir 
sessizlik. Kesik kesik, rüya düş arası bir dalgınlığa terk ettim kendimi. Her ta-
rafı aynalarla kaplı bu odanın içindeyim. Kaçamıyorum kendimden. Birinden 
kurtulsam diğerine yakalanıyorum. Bunun böyle olmasını ister miydim, bi-
lemiyorum. Ama şartlar beni böyle bir odaya sevk etti. Şikâyetçi değilim ak-
sine, aksime; biraz da memnunum bu durumdan. Ne denli yalnızsam o denli 
sizinleyim.

Zaman ilerlemiş ancak istediğim hızda değil. Tekrar kalktım. Geceden hazır-
ladığım ceviz suyundan bir iki yudum aldım. Perdeleri, küçük balkon kapısını 
sonuna kadar açtım. İçeriye gümüşi bir aydınlık yürüdü ve dışarının bütün 
gürültüleri. Aşağıda bir karnaval havası var. Görsen curcunayı! Kol kola dans 
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eden gruplar, akordeon sesleri, mızıkalar, trompetler, ziller, bağırışlar, çığlık-
lar. Neşenin bütün tonları içeriye doldu birden.

Bu liman şehrinde, mevsim geçişleri pek normal seyretmez. Genellikle puslu 
bir havası vardır ve beklendik yağmurlar yağar.  Öyle de oldu. Bir yağmur bas-
tırdı ve karnaval birkaç dakika içinde dağıldı. Balkon kapısını kapatıp tekrar 
odama döndüm. İçinde aynaların olduğu ve sevgili muhayyel varlığınızın da 
dolaştığı odama. Ceviz suyundan birkaç yudum daha aldım. 

Sevgili,

Neredeyse altı aydır aynı odada kalıyorum. Oda benleşti veya ben odalaştım. 
Her sabah çıkarken temizlik saatine denk geliyorum ki aynı temizlikçi kadın, 

“Günaydın efendim!” diyor, mütebessim. “Günaydın.” diyorum ben de tebes-
sümle. İşlerimi biraz ağırdan alıyorum. Kahvaltıda fazladan oyalanıyorum. 
Tenteli bölümün altında, sigaramı yakıp kahvemi yudumlarken güneşin şeh-
re iyice yerleşmesini bekliyorum. Tekrar odaya çıkıp günlük ilacımı alıyorum; 
sonra kendimi, eşyalarımı, iş çantamı kontrol ediyorum. Kaç zamandır böyle. 
İşe gidene kadar yol boyunca kime rastlasam günaydın alıp günaydın veriyo-
rum. “Günaydın insanlar, günaydın pastacılar, günaydın kozmetikçiler yani 
günaydın arkadaşlar.” Günün belli saatine kadar bir günaydın seremonisidir 
gidiyor. Fakat her zaman olduğu gibi yerleşik bir hüzün akşamın uzletine ağı-
yor.

Her geçen gün odayı sen/sizleştiriyorum. Sizi anımsatacak her ne varsa ken-
dimi böyle çevreliyorum. Küçük balkonun mermer korkuluklarına monte edi-
lebilecek şekilde çiçekçiden saksı siparişleri verdim. Geldiler, işlerini titizlikle 
yaptılar ve saksıları kırmızı çiçeklerle bezeyip gittiler. Dışarıdan otelin cephe-
sine bakıldığında bir tek benim balkon çiçekli. Sardunyalarınız gibi.

Sevgili,

Çoktandır yazamadım size. Bilmediğim, mana veremediğim bir tedirginli-
ğin içindeyim. Yoksa yazardım. Kaldı ki size karşı şu kalemin parmaklarımla 
kurduğu arzulu teması açıklamak için binlerce mektup yazsam izah edemem. 
Üzerinizdeki merakımı zapt etmenin zorluğu bir yana, nasıl olduğunuzu sor-
mak bir gönül mecburiyeti gibi varlığını anbean artırarak sürdürüyor bende. 
Daima iyilik ve esenlikte olmanız kalbimin en dileğidir. Muhterem annenizi 
de sormak isterim tabii. Sıhhati iyidir umarım. Selamlarımı iletin, ellerinden 
öptüğümü de. Hayır hayır, iletmeyin. Şimdi, bir sürü sual, sorgu. 

Ey!

Ey dedirten, severim seni gülden ileri.


