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Sabah gözümüzü açtığımızda...

Sabahları gözümüzü açtığımızda hayata sıfırdan 

başlamayız; yeni doğmuş bir bebek gibi yepyeni 

olmayız.

Adımı, dün akşam kardeşimle ettiğim 

kavgayı ve önceki gün sınıfa katılan kızın 

göz rengini hatırlıyorum. Portakal reçelini 

itiyorum, çünkü ne kadar acı olduğunu 

unutmuş değilim. Kasaba meydanında yanıp 

sönen süs lambalarını görünce, önceki yıl 

aldığım hediyeleri hatırlamaya çalışıyorum. 

Bu sabah okumam gereken şiiri ve yeni 

gelen güzel gözlü kızın adını unuttuğumu 

fark ediyorum. Müdüre mektubu vermeyi 

ve dönüşte ekmek almayı unutmaktan 

korkuyorum...
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Hepimiz anılardan oluşuruz; 

üzüntülere, mutluluk ve 

gurur dolu anlara, utanç-

lara, acılara ve öfkelere, 

keyiflere, tatlara ve koku-

lara, lezzetlere ilişkin anı-

lardan; sıkıntılara, kahkahalara 

ve gözyaşlarına ilişkin anılardan oluşuruz... Her 

insan anılardan oluşur, her insan bir hafızadır.

Düzinelerce Ayda...

Ayda pusetinde debeleniyor.

“Anne, karınca, karınca ! ”

“Ama daha dün atlıkarıncaya bindin.”

“Karınca, karınca, Ayda karınca ! ”

“Hayır, çok geç oldu... Yarın.”

Ayda bağırıp çağırmaya başlıyor.

“Yarın seni atlıkarıncaya götüreceğim, 

söz.”

Ayda’nın annesi adımlarını sıklaştırıyor.

“Hem, yarından sonraki gün pazar, çok 

zamanım olacak; 3 tur atarsın.”
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Ayda anladı: Atlıkarınca yok. Geri kalanından 

(daha dün bindin, yarın binersin, yarından son-

ra 3 tur atarsın) hiçbir şey anlamıyor. Onun için 

tek bir şey var: Şimdi. Ayda’nın geçmiş ve gele-

cek zaman hakkında hiçbir fikri yok.

İnsanın, akıp giden bir zamanın içinde yaşa-

dığını anlaması zaman alır.

Baba akşam sofrasında, 

kimin biraz daha makarna 

istediğini soruyor.

Ayda’nın ablası 

Ceren, “Ben isterim,” 

diye yanıtlıyor.

Ayda da 

sandalyesinde 

kalkmaya çalışarak, 

“Ayda ister, Ayda 

ister,” diyor.

Ayda, “ben” diye yanıt veremiyor. Cümlesine “ben” 

diye başlayamıyor.

“Ayda makarna ister,” diyor.

Şöyle şeyler de söylüyor: “Ayda, Ceren’i sevi-
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yor, Ayda uf oldu, Ayda’nın çişi var...” Bütün ya-

şıtları gibi, kendinden bir başkasıymış gibi söz 

ediyor; sanki karnı acıkan başka bir Ayda, abla-

sını seven başka bir Ayda, canı acıyan başka bir 

Ayda, tuvalete gitmek isteyen başka bir Ayda var-

mış gibi...

Bu duyguların aynı ve tek bir kişiye ait olduğunu 

fark etmesi, kendini unutmaması, kendine ilişkin 

bir belleğe sahip olması için her insanın aşağı yu-

karı 3 yaşına gelmesi gerekir.

Bugün, ben büyüğüm. Dün de ben olduğu-

mu, bugün hâlâ ben olmaya devam ettiğimi, ya-

rın yine ben olacağımı biliyorum.

Sen kimsin ?

Bu soruyu yanıtlamak için, mutlaka adımızı söy-

leyerek söze başlarız.

Manuela Benitez.

Belki yaşımızı da ekleriz.

20 yaşındayım.

Ve ne yaptığımızı söyleriz.
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Öğrenciyim.

Sonra da yaşadığımız yeri...

İzmir’de oturuyorum...

... ve nerede doğduğu-

muzu.

... ama İspanya’da doğ-

dum. Ailem, ben 3 yaşın-

dayken iş için Türkiye’ye 

gelmiş; hiç kolay olmamış, 

çünkü Türkçe bilmiyorlarmış. Ama ben anaoku-

luna Türkiye’de başladım, bu yüzden aksansız 

konuşuyorum. İspanya’yı gördüm; Endülüs böl-

gesine bayıldım...

Herkes için böyle bu: Kendimizden söz etmek 

istediğimizde, geçmişimizi, anılarımızı anlatarak 

söze başlarız.

Siyah kargalar

Bir karga. İki karga. Üç karga. Okul 

bahçesinin ortasındaki büyük kestane 

ağacının dalında bir düzine karga oldu.
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Noa, arkadaşı Peter’i dirseğiyle dürtüyor. 

Öğretmen duymasın diye fısıldayarak, “Bak,” 

diyor.

Peter camdan bakıyor. Kestane ağacının 

diğer dalları da simsiyah kargalarla kaplanmış. 

Kargaları sayıyorlar: 33 tane.

Noa da, Peter de, oturduğu yerden aynı şeyi gö-

rüyor: Kestane ağacının üstünde 33 karga.

Noa terlemeye başlıyor, kendini kötü 

hissediyor; bu kuşların sınıfa girip sivri 

gagalarıyla onlara saldırmasından korkuyor.
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Noa, bir kuşun, kum havuzundaki küçük kızın to-

punu gagasıyla patlattığı günü, daha dün gibi ha-

tırlıyor; anneyle kızın haykırışlarını anımsıyor. Bin-

lerce kuşun bir şehre saldırdığı, onu çok korkutan 

o film de hâlâ aklında...

Peter’se kargaları saymaya devam ediyor;  

bu onu eğlendiriyor.

Yan yana iki kişi için şimdiki zaman aynıdır. Ama 

şimdiki zaman, her zaman geçmişle doludur; her-

kes için farklı bir geçmişle...

Işık, su, şişler, sivrisinekler...

Lüsyen, Gila, Elif ve Polat bir aylığına 

birlikte tatile gittiler; güneyde küçük bir 

yazlık kiralamışlardı. Lüsyen en çok ışığı 

hatırlıyor; sabahları beyaz ve içe işleyen, 

akşamları yumuşak ve tatlı bir ışık. Gila 

suyun ideal sıcaklığını ve cankurtaranların 

kibarlığını anımsıyor. Elif plajdaki küçük 


