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Olmak mı,
sahip olmak mı?
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Arif sıkıcı...

Çok kolay! Hiç kimse, “Timur’un bir çikolatalı çöreğidir”, “Leyla eğlenceli var”, “Peker’in bir motosikletidir” ya da “Arif sıkıcı var” yazmaz.
OLMAK VE SAHİP OLMAK
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Gözümün bebeği
“Songül, gri kazağımı gördün mü?”
“Hangi gri kazak?”
Şaşıran Sabri, “Hangi gri kazak da ne
demek?” diye soruyor. “Tek bir gri kazağım
var ! Her zamanki gri kazağım.”
“Şey... Hayır, bilmiyorum, dolapta değil mi?”
Sabri yatak odasından başını uzatıp
Songül’e bakıyor; onun, koltukta oturmuş bir
şey okuyor numarası yaptığını hissediyor.
“Songül, sakın bana o kazağı...”

Sabri, yamulmuş, tüylenmiş, aşırı büyük ve sırtının alt kısmı delik o eski püskü kazağa bayılıyor.
Songül’se ondan nefret ediyor.
“Hayır, inanmıyorum, sakın bana o kazağı
attığını söyleme! ”
Sabri kanepeye yığılıyor.
“O benim gözbebeğim. Ya ben senin
25 yıldır yanında gezdirdiğin o tüylü ayını
atsaydım! ”

OLMAK VE SAHİP OLMAK
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Eski bir oyuncak, bir bilezik, bir madalya, tüylü
bir ayıcık, bir şapka, bir fotoğraf, kum dolu küçük bir şişe... Bazı nesnelerden ayrılamaz, onlara
çok bağlanırız.
Bir alıştırmayla bitirelim:
Aşağıdaki cümleleri “-dir” eki ya da
“var” sözcüğü ile tamamlayalım.
Sabri’nin gri bir kazağı...
Songül’ün tüylü bir ayısı...

“Sabri’nin gri bir kazağıdır” ya da “Songül’ün tüylü bir ayısıdır” yazacak değiliz
elbette. Ama yine de... Sabri’nin gri
kazağına ne kadar bağlı, Songül’ün
de tüylü ayısına ne kadar düşkün
olduğunu artık bildiğimize göre, bir anlamda Sabri’nin o
gri kazak, Songül’ünse o
tüylü ayı olduğunu da
söyleyebiliriz.
Sahip olduğumuz
şeyde, çoğu zaman kendimizden de bir parça vardır. Başka
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“Nasıl görünüyorum? İyi mi?” diye soruyor
arkadaşına.

“Gelemem, arabamı yıkamam gerek.”
“Sonra yıkarsın, gel, çok eğlenceli olacak,

Berfin yanıt vermeye fırsat bulamıyor.
Vildan sevinçle hoplayıp kahkahalar atarak
Tolga’ya doğru atılıyor.

Demir’in babası da gelecek.”
“Hayır, hayır, gerçekten gelemem. Sinanlar
yemeğe gelecek, arabamı kirli görmelerini
istemem.”

Vildan gerçekten umutsuzdu, gerçekten korkuyordu, kesinlikle rol yapmıyordu. Ama poffff!
Umutsuzluk ve endişe bir anda uçup gidiverdi.
İnanılmaz! Üzgün, neşeli, sakin, sinirli, hayal kırıklığına uğramış ya da endişeli olduğumuzda,
kendimizi anlatmak için “olmak” fiilini kullanırız
ve görünen o ki, bütün bu duyguları kendimizden ayırabiliriz de.
Sonuçta, olduğumuz şey her neyse, aslında
ona sahip olduğumuzu da söylemeliyiz. Başka
bir deyişle, “olmak” kavramı, “sahip olma”yı da
içinde bolca barındırır.

Yalın şaşkın. Babasının arabası kusursuz,
tekerleklerin üstünde tozun zerresi
bile yok, babası daha dün arabayı ova ova
parlatmıştı.
“İyi, peki, ama gelmediğine pişman
olacaksın,” diyor Yalın. “En azından işin
bitince arabayla gelip bize katıl. Böylece
hem herkesi görmüş olursun, hem de beni
geri getirirsin.”
Babası dikkatle gökyüzünü
inceliyor, ufukta kara bulutlar
görünüyor.
“Kesin yağmur yağacak, seni

Babamın bir arabası var

arabaya alamam, koltukları
kirletebilirsin. Otobüsle
dön, yemek için seni

“Baba, hep birlikte parkta futbol

Yalın, arabaya binmeden

oynayacağız, gelir misin ?”
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bekleriz.”
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