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Zeyno’nun içinde  
kötü bir his var

Bedenimiz soğuğa, sıcağa, kuruya, yaşa, serte, 

yumuşağa, şekerliye, tuzluya, ekşiye, acıya, tatlı-

ya duyarlıdır. Üstelik, yalnızca bunlara da değil...

Zeyno’nun sınıfı öğleden sonra 

Botanik Bahçesi’ne geziye 

gidiyor.

Bahçede sınıfı iki rehber 

karşılıyor.

Rehberlerden biri, “İki gruba 

ayrılmanız gerek; yarınız 

benimle, yarınız da arkadaşımla 

gezecek,” diyor.
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Zeyno, Canset’i kolundan çekiştirip 

kulağına fısıldıyor:

“Gel, şu gruba girelim.”

“Niye ki?” diye soruyor Canset.

“Diğeriyle ilgili içimde çok ama çok kötü bir 

his var, hadi gel, acele et ! ” diye yanıtlıyor 

Zeyno.

Zeyno iki rehberi de hayatında ilk kez görüyor; 

aralarından birini tercih etmesi için hiçbir neden 

yok. Ona soracak olsalar, niye diğerini değil de 

onu seçtiğini açıklamakta güçlük çekerdi. Ama 

Zeyno bir şey sezdi, belki de yanılıyor, ancak his-

settiklerine engel olamaz. Bu, bedensel bir şey.

Bedenimiz insanlara, ortamlara, hatta düşün-

celere bile duyarlıdır. “Bu fikir içime sinmedi,” 

dediğimizde, o fikrin iyi olmadığını fiziksel ola-

rak hissettiğimizi ama nedenini açıklamak için 

doğru sözcükleri bulamadığımızı anlatmak iste-

riz. Nedenini bilmesek de, bunu bedenimizde 

hissederiz.

Beden anlar, katılır, dinler ve bizimle konu-

şur: Bizi ürperterek, tüylerimizi diken diken ede-

rek, midemize kramplar sokarak, başımızı ağrı-
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tarak, tenimizde kırmızı döküntüler çıkararak, 

kalbimizi sıkıştırarak, karnımızı ağrıtarak, bizi tit-

reterek, yutkunmakta ya da nefes almakta zor-

lanmamıza neden olarak yapar bunu.

Bedenin bu mesajlarını her zaman duymayız, 

onları gözden kaçırabilir ya da görmezden ge-

lebiliriz. Ama kimi zaman beden, duyulmaması 

ya da gözardı edilmesi olanaksız bir dil kullanır: 

Kahkahanın ve gözyaşlarının dilini.
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Kendini tutmak olanaksız !

Sınıfta mutlak sessizlik var. Öğretmen çok 

sert, dersleri sırasında en ufak gürültüyü 

bile kabul etmiyor. Üstelik, bugün sınav var, 

herkes gergin. Öğretmen, alıştırmayı tahtaya 

yazmak için arkasına dönüyor ve tam o 

anda, bütün öğrenciler ellerini ağızlarına 

yapıştırıyor, birbirleriyle göz göze gelmeye 

korkarak sıralarına kapanıyor: Öğretmenin 

pantolonu yırtılmış; sol kalçası tamamen 

ortada, hatta sarı ayıcıklı, pembe kalpli yeşil 

donu görünüyor !
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Üç saniye sonra sınıfta bir kahkaha tufanı 

kopuyor.

Kimse gülmek istemiyordu. Öğrenciler bu öğret-

meni gayet iyi tanıyordu: Onun dersinde izin al-

madan konuşmak söz konusu olamazken, sınıf-

ta şamata etmek de düşünülemezdi... Okulun en 

haylazları sayılan Harun ve Jülide bile onun der-

sinde mum gibi otururdu.

Yine de hiç kimse kahkahalarına engel ola-

madı. Bunu yapmak olanaksızdı.

Garo ve Sinan koridorda çene çalıyor.

“Bu sabah okulun önünde Naime’nin 

annesini gördüm, az kalsın düşüp 

bayılacaktım! ” diyor Garo.

“Ben de gördüm, inanılmazdı, kadın 100 kilo 

falan olmalı. Naime’nin neden bizi hiç ev ine 

davet etmediğini şimdi anlıyorum. Zavallıcık 

utanıyor olmalı.”

Garo ve Sinan, Naime’nin hemen 

yakınlarda bir şeyler okumakta olduğunu  

fark etmemişti.

Naime her şeyi duydu; gözlerinin 
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dolduğunu hissediyor, kitabının arkasına 

saklanıyor, kendini tutmak istese de 

başaramıyor. Tuvalete koşup gözyaşlarına 

boğuluyor.

Naime ağlamak istemiyordu. Sinan’ın ve Garo’ 

nun onu kırmak için böyle söylemediklerini bili-

yor. Zaten ikisi de iyi arkadaşı, ona kaba davran-

mak istemeyeceklerinden emin.

Yine de, gözyaşlarına engel olamadı. Bunu 

yapmak olanaksızdı.

Kararı beden verir

Kendi kendimize, “Ağlamak istemiyorum, ağla-

mamalıyım, gerçekten de hiç sırası değil,” ya da 

“Gülmeyeceğim, gülmek istemiyorum, kendimi 

tutmalıyım,” deriz.

Ancak bazen yapacak bir şey yoktur: Kendi-

mizi tutmaya çok kararlı olsak da, gülmekten ka-

tılır ya da gözyaşlarına boğuluruz.

Bacaklarımız, kendi kendilerine kalkıp yü-

rümeye ve bizi gitmeyi düşünmediğimiz bir ye-
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re götürmeye karar veremez. Bugüne kadar hiç 

kimse komşusunun kapısını çalıp da, “Rahatsız 

ettiğim için özür dilerim, buraya gelmek isteme-

miştim ama bedenim beni size getirmeye karar 

verdi !” dememiştir.

Bacaklarımız hareket eder, kollarımız kalkar, 

ellerimiz kımıldar, çünkü beynimiz kasları hare-

kete geçiren emirler yollamıştır. Bizim yollama-

ya karar verdiğimiz emirlerdir bunlar. Kahkaha 

ve gözyaşları içinse durum farklıdır: Bu sefer ka-

rarı veren bedendir.


