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Bir var bir yok

Toni bas bas ba¤›rarak arabas›ndan

f›rl›yor ve yolu kapatan kamyona do¤ru

at›l›yor. Kamyonu boflaltmakta olan floförün

elindeki kasay› kap›p, bütün gücüyle

kald›r›ma f›rlat›yor. fiifleler patl›yor, meyve

sular› sokaktan geçenlerin üstüne

bafl›na s›çr›yor. Toni’nin a¤z› çarp›lm›fl,

tükürükleri çenesine ak›yor; gözleri

yuvalar›ndan oynam›fl.

Bu sahneye tan›k olanlar, Toni’nin 
öfkeden deliye döndü¤ünü, kontrolünü 
yitirdi¤ini, akl›n› oynatt›¤›n› düflünüyor.

Ak›l, dokunulan, kokusu al›nan, 
gözle görülen bir fley de¤ildir. Ama 
yerinde de¤ilse, biri onu yitirdiyse, 
bu hemen fark edilir!

BEDEN VE AKIL 3
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“Yang›n var! Yang›n var!” ‹nsanlar 

yerlerinden f›rl›yor, dört bir yana

kaç›fl›yor, ba¤r›fl›yor –Herkes pani¤e

kap›lm›fl. Seçil ise, alevleri görür

görmez, cep telefonunu ç›kar›p itfaiyeyi

ar›yor. ‹tfaiyeciler her an gelebilir.

Seçil so¤ukkanl›l›¤›n› korudu, itfaiyeyi aramay›
ak›l etti.

Ak›l, dokunulan, kokusu al›nan, gözle görü-
len bir fley de¤ildir. Ama yerinde oldu¤unda, ken-
dini hemen fark ettirir.

YANGIN
VAR !

YANGIN VAR !

YANGIN VAR !

Alo, merhaba, 
Gül Sokak 
30 numarada 
yang›n var.. .

YANGIN VAR !

4
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C. ok da umurumdayd› !

“Pazar günü dönece¤iz. 

‹yi çal›fl; üç hafta sonra 

s›navlar›n bafll›yor, 

zaman çarçabuk 

geçecek –Ayr›ca, 

unutma...”

Annesi 

konuflurken, 

Valentino 

akflam ça¤›raca¤› 

arkadafllar›n› düflünüyor. Ve siparifl

edece¤i pizzalar›. Ve Jeymi’den

getirmesini isteyece¤i CD’leri. Ve saç

jölesinin nerede oldu¤unu. Ve Lusi’yi...
“Al›flverifl yapmana gerek yok, 

buzdolab› dolu.”

“Tamam, teflekkürler, pazar günü

görüflürüz.”

Neyse ki, Valentino’nun annesi ve babas›, o¤ulla-
r›n›n akl›ndan geçenleri okuyam›yor. Neyse ki,
Valentino düflüncelerini gizleyebiliyor!
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Herkes kendi akl›ndan neler geçti¤ini bilir.
Ama ne düflündü¤ümüzü söylemedi¤imiz ve bir
fley belli etmedi¤imiz sürece, hiç ama hiç kimse
akl›m›zdakileri bilemez.

Ak›l tatilde

Maya cezal›. Odas›ndan ç›kmas› yasak.

Yata¤›na uzanm›fl, iki ay önce ayr› eve

ç›kan ablas›n› düflünüyor. Kendini,

ileride sahip olaca¤› evde hayal ediyor.

Bütün duvarlar› turuncuya boyayacak,

yere minderler atacak. Uzun boylu,

siyah saçl› bir kocas› ve üç çocu¤u 

olacak. Belki de iki –duruma göre. Ve

mutlaka bir kedi alacak. Aaa, ama ya

kocas›n›n kedilere alerjisi varsa?

Alerjikse onunla evlenmez. Ayr›ca,

kedinin t›rmanarak e¤lenmesi için,

bahçesinde a¤açlar› olan bir ev bulmal›.

Maya, kendini uzun bir merdivenin

tepesinde kedisini yakalamaya çal›fl›rken

hayal ediyor. Kedi atl›yor, Maya

6 ÇITIR ÇITIR FELSEFE
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BEDEN VE AKIL 7

arkas›ndan kofluyor, sonra da çikolatal›

tart yemek için eve giriyor...

Maya odas›nda cezal›. 
Ama akl› sayesinde,
d›flar› ç›k›yor. Uzak 
zamanlara ve mekânlara 
yolculuk yap›yor. Kimsenin,
gitmesini yasaklayamayaca¤› 
yerlere gidiyor.

Ak›l bizi, içinde 
bulundu¤umuz andan 
ç›karabilecek kadar güçlüdür:
Zamanda geriye gitmemizi ya da birdenbire
gelece¤e ›fl›nlanmam›z› sa¤lar. Ak›l bizi buradan,
oldu¤umuz yerden al›p, bambaflka yerlere götü-
rebilecek güce sahiptir.

Hay›r demek!

Nefle’nin dayanacak gücü kalmad›; pes

etmek istiyor. Bacaklar› a¤›rlaflt›; kaslar›

s›zlamaya bafllad›; çok terledi. Ama

CCF (18) BEDEN VE AKIL 5-6_guncel  3/29/12  4:06 PM  Page 7



aya¤a kalk›yor; bir yudum su içip, a¤z›na

bir fleker att›ktan sonra, raketini

kapt›¤› gibi korta geri dönüyor.

Nefle’nin bedeni art›k dayanam›yor; tek istedi¤i,
gölgedeki sandalyede oturmak. Ama Nefle, için-
deki arzu sayesinde maça devam ediyor.

Çetin deli gibi titriyor. Çok korkuyor ve

tek iste¤i var: Kofla kofla olabildi¤ince

uza¤a kaçmak. Ama o 

küçük k›z›n bo¤ulmas›na 

izin veremez; onu 

kurtarmas› gerek.

Çetin’in bedeni o dev 
dalgadan uzaklara 
kaçmak istiyor. Ama 
cesareti, onu baflka yöne 
itiyor ve Çetin suya atlamaya karar veriyor.

Ak›l; bedene hay›r deme gücüne, yani bede-
nin istedi¤i, gerektirdi¤i, dayatt›¤› fleylere karfl›
koyma gücüne sahiptir.

8 ÇITIR ÇITIR FELSEFE
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‹nsan nedir?

“‹nsan nedir?”

“Benim gibi biri.”

“Evet ama, sen nesin?”

“Ben, Jülide Duran’›m.”

“Tamam ama, ad›n soyad›n olmasayd›

da, sen yine bir insan olacakt›n.” 

“Tabii ki; ad›m olmasa da, iki kolum, iki

baca¤›m, bir kafam, bir bedenim olacakt›.”

“O halde, insan bir bedendir.”

“Evet.”

“Peki, iki kolunu ve 

iki baca¤›n› kessek, 

hâlâ insan olur 

musun?”

“E herhalde. Bu ne 

aptalca soru!”

“Tamam o halde, sana 

baflka bir soru soray›m. 

Neden flempanzelere 

de insan demiyoruz? 

Onlar›n da iki kolu, 

iki baca¤›, bir kafas› 
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