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OKURA MEKTUP

Canım kalender okur,

İnsanlar yıkıldıkları kadar yeniden kurulurlar. Sıkılması, 
yılması bedava; ama yıkım-yapım işi sonuna kadar böyle. En 
hakikatli şairler de yanılır bazen; yarım kalmaz hayatlar. Biten 
her hayat, tamamlanır. Üstü bir bahşiş etmez. 

Ömür, aslında sondan başa doğru yazılan bir hikâye. 
Zaman yoktur, hatırlamak diye bir şey olmasa. 

İyi tarafı şu: Hayat, her ömür için sonsuz bir süre.

Biraz talihsiz oldu elbette, ömürlerimizin dünyanın tepe-
taklak olduğu, içinin dışına çıktığı zamanlara denk gelmesi. 
Hem bu keşmekeşi anlayıp hem de yaşamaya çalışmak her 
zamankinden daha zahmetli. Doğru yaşamak ve güzel insan 
olmak için hep fazladan bir çaba, dayanma gücün bitti sandı-
ğında hep biraz daha gayret. 
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Temiz kalmak için kendini kendine kapatmak da bir fikir 
elbette. Ama dışarıda dev canavarlar varken ne kadar kalabildi 
ki ilk insan mağarada? Nasreddin Hoca ne kadar direnebildi 
köylülerle birlikte gitmemek için şu fil meselesini çözer miyiz 
diye Timur’a? Kızılderili ne kadar geri çekilebilirdi kendi top-
raklarından beyaz adamdan kaça kaça? Kaç gün saklanabildin 
evinde çocuklar seni sokakta alaya aldıklarında? 

“Yeter!” deyip çıkar insan dışarı, keşmekeşle karşılaşmaya, 
“Ne olacaksa olsun!”

Aşk da böyle başlar, isyan da. Hayat böyle başlar aslında. 
İnceldiği yerden kopar, tak eder cana, battı balık yan gider, 
“Öleceksek ölelim,” der biri, öteki, “Yaşa!” der, “Zaten demir-
den korkan trene binmez.” “Tabii canım,” diye ekler beriki, 
“Ateş olsa cürmü kadar yer yakar.” “Yakarsa dünyayı...” diye 
başlar söze biri, diğeri, “Biz yakarız!” diye bitirir ve “Ya herro 
ya merro!” denip çıkılır kapıdan hayata, bir ömrü adamakıllı 
yaşamaya. 

Tam da bu yüzden, büyük öyküler tıpkı bütün büyük 
hayatlar gibi, ya birinin kapıdan çıkıp gitmesiyle ya da kapıdan 
birinin girmesiyle başlar. 

Bu, benim ömrümün kırk altıncı baharı, yıl 2020. Ne 
zaman adını söylesem, “Hangi ülkedeydi orası?” sorusuyla 
karşılanan bir şehirdeyim, adamakıllı yalnızım. Öyle bir yaşta-
yım ki öğrenmişim, gidenler korkuyla değil, anlatması zor bir 
yılgınlıkla gitmişler: Nefreti sere serpe, uluorta, fakat sevgiyi 
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gizli gizli, fısıltıyla söyleyenlerin ülkesinden sonu gelmeyecek 
bir ülkesizliğe doğru yola çıkmışlar. Hırçın olmuşlar biraz, 
kırgınlığı kendilerine yediremediklerinden. Çoğu da, tıpkı, 
bitmiş aşklardan sonra yarası kabuk tutmadığı için eski sevgi-
liyle herhangi bir tanıdık gibi konuşamayanlar gibi, dillerine 
bir daha geri dönememişler. Bu sebeple kendi dil kardeşlerine 
dertlerini de diyememişler. 

Ama ben inatçıyım, derdimi söyleyeceğim sana. Ey okur, 
senin nerede olduğunu biliyorum. Sen şimdi gürültünün kıyı-
sında bir yerdesin. Kendinden başka bir yerde değilsin. Ben de 
öyleyim. Diller haritasında aynı yerde, güzel Türkçemizdeyiz, 
seninle ikimiz tam olarak burada, bu satırdayız. Bu noktada. (.)

İnsan Türkçe yazmayı, tuzu ve annesi gibi özlüyor. Şimdi, 
tam bunları yazarken, dalından kopup düşerken yakaladığım 
yaseminler gibi tutup tutup kokluyorum sözcükleri. Fırından 
eve dönerken koparılan sıcak pidenin kenarı gibi çeviriyorum 
ağzımda sesleri, yazarken bile, sesli sesli. Tuzlu olduğunu bilse 
bile bazen içmek gelir insanın içinden denizi öyle berrak 
görünce, Türkçeyi öyle içesim geliyor, bütün maviyi. “Enfark-
tüs” derdi buna Nâzım, Karadeniz’in sığınmak zorunda kaldığı 
yaban kıyısından, kalbim doluyor anlatırken. 

Sen ve ben, sevgili okur, son on yıldır -ki bu ömrümüzün 
on yılıydı- dedik ki, “Bu da geçer.” Birileri de hep karşılık 
verdi, “Böyle diye diye ömür geçti.” Eh, orası da doğru. Peki o 
zaman ne yapmalı bu ömürle? Bana sorarsan, ben sanki sonra 
birileri okuyacakmış gibi bir hikâye olarak yaşıyorum zamanı. 




