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“Aslında insanların problemleri hep aynı. Yani kendi der-
dini uzun uzun yazıp herhangi bir posta kutusuna bırak-
san, okuyan kişinin biraz aklı ve niyeti varsa, yazdıkları-
nın herhangi bir yerinden herhangi bir parça kesip kendine 
yamayabilir. Yama, genellikle de sırıtmaz. Hatta zaman 
içinde yavaş yavaş eriyerek, yanındaki parçayla birleşir. 
Biraz daha zaman geçtiğinde, eski unutulur. Dışarıdan 
bakan herkes gibi, yama da kendisini bütünden ayıramaz 
olur.

O zaman nasıl oluyor da, bir başkasınınkiyle mutlaka 
kesişecek duygular yaşarken, bu kadar az anlıyoruz? Na-
sıl oluyor da, bu kadar yalnız kalıyor, uzun sessizlikler 
yaşıyoruz? Söyleyeceklerimizi birçok kez düşünüp, sonra 
bambaşka konuşuyoruz? Ve, öyle ya da böyle, yalnızlıktan 
hoşnutken bile sonunda mutlaka dostluk, aşk arıyoruz?..”

Her insanın, popüler bir dergideki basit bir test gibi çö-
zülüp, gazetedeki bir kupon gibi işaretli yerlerinden dik-
katlice kesilerek saklanmayı dilediği anlar olmuştur. O 
da bunu diledi. Baktı ki sadece istemekle olmuyor, yanı 
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sıra bir şeyler yapması gerek, o zaman durup düşündü. 
Gördü ki, çözüm önünde: Yazmak...

Yazdıklarının üzerinde durup biraz düşünmenizi is-
tiyor elbette. Rastgele seçtiği adreslere mektuplar yolla-
ması da bundan. Tek amacı didişmeden –Herkes didişi-
yor, öyle değil mi?– huzurla anlaşabilmek. Mektubun 
–hele ki bir yabancıdan gelen mektubun– bir dostun bir 
dosta nasihatinden daha etkili olacağına inanıyor.

Düşünce hızı değil de yazma hızı ona daha güvenli 
geliyor. Mesela, birkaç arkadaşıyla otururken bir tartış-
ma başladığında, o susuyor. İçinden tartışıyor onlarla; 
çoğunlukla da ikircikli içsesi onu susturuyor. Ya karşı-
sındakini haklı buluyor iç tartışmalarında ya da kendi 
mahkemesinde kimin haklı olduğuna karar verene ka-
dar tartışma çoktan başka yöne kaymış oluyor.

Bazen birisi, onun bir şeyler söylemek istediğini, ama 
bir türlü fırsat bulamadığını fark ediyor ve herkesi sus-
turup, onun yürümesi için meydanı boşaltıyor. İşte onu 
en çok kızdıran, çileden çıkaran şey de bu: Az sonra söy-
leyecek önemli bir sözü olduğunu bildiği güçlü bir ânın-
da, onca sabrettiği, hazırlandığı öyle bir anda, birinin 
ona lütfen söz hakkı vermesi... O zaman biri, beyninin 
tüm kıvrımlarını, bir atı dizginler gibi aniden tutup kuv-
vetle çekmiş gibi hissediyor. Rahat kıvrımlar birdenbire 
geriliyor, dümdüz oluyor ve sözler, fikirler üstlerinden 
kayıp gidiyor, yere düşüyor. Daha hiçbirini toparlaya-
madan, cümlelerin sonunu getiremeden...

İç zamanlaması biraz yavaş. Aslında çok hızlı da, 
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ondan yavaş görünüyor. İşte, onun dışarıdan görünen 
ağırlığı, sessizliği de bundan. Çok fazla sesten sessiz, 
sonsuz düşünceden fikirsiz, telaşlı içsesinden heykel ol-
muş.

Herkese hak veriyor. Herkese hak verirse kendisi-
ni nasıl haklı bulabilir? Herkese hak verip aynı zaman-
da kendi yolunda ilerleyebilir mi? İşte bu sorular, iliş-
ki kurduğu, iki çift laf edebildiği istisnasız her insan 
evladıyla vakit geçirdiği sırada onun kafasında dolaşı-
yor. Bir lokantada, bir dostla oturup yemek sonrasın-
da kahve siparişi verirken; yan masadaki kadın, saçını 
parmak uçlarıyla kibarca geriye atarken; karşısındaki, 
“Seni özlemişim, iyi ki buluştuk!” derken; sinyaller alıp 
sinyaller verirken; tam ortada durup sekiz köşeden çe-
kiştirilirken...

İskeleti çıkmış ilişkilerin doğurduğu tosun gibi bir 
karmaşa! Gel zaman git zaman, tırnak arasında kalmış 
kahramanımızın kafası sürekli itiş kakıştan, ispatlar-
dan, tezlerden, haklıdan, haksızdan, ihanetten, sevgi-
den, aldatılmaktan, yalandan, gerçekten o kadar buna-
lıyor ki, ister istemez bir sonuca varıyor: Artık arkadaş 
istemiyor...

Ve tabii çok uzun bir sessizlik kopuyor...
Ama bu korkunç bir karar!
Farkındayım, ama o böyle istiyor. Şimdilik böyle ol-

sun.
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Eline siyah bir kalem aldığında, çıplak düşüncelerini 
sıraya sokuyordu. Her birini kâğıda çağırırken, tek tek 
şefkatle giydirmeyi ihmal etmedi. İlk mektubunda biraz 
zorlandı; düşüncelerin kıyafetleri bazen sıktı, terletti, 
bazen bol geldi.

Onun için bu ilk mektup biraz eğreti. Kötü bir ter-
zinin elinden çıkmış gibi. Dikiş yerleri pot yapmış, etek 
uçları dalgalı.

Ama sizden ricam, onun hakkında şimdiden fazla 
şey düşünmeyin.

Ben size zaten bir hikâye anlatacağım.
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1. Mek tup

Bugün istifa ettim. Bir yıl sonra nihayet bugün, benim 
için... yeni! Evet, işte bu! Bugün benim için sadece YENİ.

Yoğun, yorgun, bıkkın, rahat, mutlu ya da endişeli 
değil.

Sadece yeni.
Üstümde ne var, bugün ne giymişim, yakışıklı mıy-

mışım, değil miymişim... Boş ver! Yani ilk randevuda 
bunlar tabii ki önemlidir, ama bizimkinde pek de öyle 
değil. Beni daha önce görmediğini, tanımadığını biliyor-
sun. Bu kadarı yeter.

Erken bir istifa oldu, ama oraya hiç ısınamadım za-
ten. Yani ilk işime. “Henüz gencim, nasıl olsa para ka-
zanmak için vaktim var!” diye düşünüyorum galiba. 
Zaten pek evden çıkıp, insanlarla orada burada takılan 
biri değilim. Bu durumda, paraya fazla ihtiyacım da ol-
muyor.


