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Eserde yer alan metin ve resimlerin, Güçlü Çocuk ve AST'nin önceden
yazılı izni olmaksızın, elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir
kayıt sistemi ile çoğaltılması, yayımlanması ve depolanması yasaktır.

Bağır bağır bağırıyorum,
Koşun kurşun eritmeye çağırıyorum.
Nazım Hikmet Run
Bunal bunla bunalıyorum, koşun ruhu diriltmeye çağırıyorum diyebilirim ben de Nazım
Hikmet Ran gibi. Run Nazım Run! Kaç kaçabildiğin kadar memleketten. Benim de bu
topraklarda ne alacak ne verecek halim kalmadı zaten. Ben de kaçıyorum. Kendimden,
kendimi oflaya puflaya dokuz ay karnında taşıttırdığım, gecenin bi yarısı uykularından
ettiğim, büyüyene kadar başıma bir şey gelecek diye sık sık yüreğini ağzına getirttiğim, onca
özverisine rağmen pek bir karşılık vermediğim annemden, canını dişine takıp beni daha iyi
şartlarda yaşatmaya çalışan babamdan, eşimden-dostumdan kaçıyorum. Ya da onlar benden
uzaklaşıyor. Ben sola gitsem onlar sağa gidiyor. Ortada buluşasım falan da gelmiyor içimden.
Kendime bile tahammülüm kalmadı diyorum ya. Run kendim run! Cesaretin varsa run. Nazım
da gitmiş memleketten zamanında baksana, Moldova’ya gitmiş. İnsanın kıymetini yaşarken
bilmiyorlar bu memlekette, belli. Benim kıymetimi de bilen yok anlaşılan. Nazım’la aynı
tepeden hayata bakmıyoruz elbet, benim köklerim başka topraktan geliyor. Yine de
diyeceğim o ki fikrin varsa başın belaya giriyor. Ya kendine Müslüman olup kimseye fikrini
açmayacaksın -ki ne anlamı var kendin olmanın o saatten sonra- ya da bağır bağır
bağıracaksın. O zaman da ağzına bant mı yapıştırırlar, ayağına pranga mı takarlar, Nazım
gibi vatandaşlıktan mı çıkarırlar bilinmez. Ne olursa olsun hakikatten yana olmak geliyor
içimden. Yoksa bitkisel hayatta yaşayanlardan, ötenazi bekleyenlerden farkım kalmaz bana
göre. Özgür düşünceme kelepçe vurulacak tahattüdü altında yaşamaktansa ekmeksiz
kalacağımı bilsem de özgürce düşünebileceğim bir yere gitmek isterim. Bazen evin salonunda
özgür düşündürmüyorlar insanı. Sırf annem babam diye onlarla aynı düşünceyi paylaşmak
zorunda mıyım canım. Kendime kadar aklım var şükür. Şimdilik bana kadar var. Herkeste
kendine kadar var akıl aslına bakarsan. Akıl vermeye meraklı oluşumuz akıl fikir
bolluğundan gelmiyor, bilginin altında ezilen yetişkinler de kendilerine ağır gelen fikirleri
sağa sola dağıtıp yükünden mi kurtuluyorlar ne. Beni yani fikrimi anlamayacaklarsa kendi
inziva merkezimlerime çekiliyorum ister istemez. Kimi zaman odama -eskiden vardı bi odam
tabii- kimi zaman arkadaşıma -eskiden yanıbaşımdaydı tabii- kimi zaman da biraz serotonin
için telefona başvurduğum gözlerden kaçmıyordur.

Ne yapayım yahu! Sürekli bana kendi fikirlerini miras bırakmaya çalışırcasına laf anlatan
anne babamı mı dinleyeyim diye geçiyor içimden. Kusura bakmasınlar tamam biliyoruz bizim
için yaptıkları fedakarlıkları anladık da.. Ben miyim kardeşim sorumlusu olanların? Ben
neden sizin sürgün hayatınızın bir parçası olmak zorundayım? Ahh ahh ne zor geliyor bir
bilsen, ne anlamsız şu yaşadıklarım. Hayallerimi, arkadaşlarımı, gittiğim mekanları,
yürüdüğüm sokakları, sevdiğim eşyaları, bana ait ne varsa bırakmak. Söylemesi kolay tabi
önüne bak demesi kolay. İyi de kardeşim emek verip biriktirdiğim tasolarımı köker gibi
köktüler neyim varsa. Üzülüp iki gözyaşı dökmeyeyim mi ardından?! Üstüme gelmeyin tüm
gözyaşlarımı döker sel başlatırım burda, olan size olur söyliyim. Üzülmememi istememelerini
anlıyorum tamam haklılar bi yerde. İnsan evladını mutsuz görmeye dayanamaz heralde. Beni
üzmek için dünyaya getirmiş olamazlar. Hayır dünyaya geldiğim döneme bak bu ne şans,
diktatörler, küresel ısınma, Covid-19 hepsi mi üst üste gelir. 4,5 milyar yıl yaşında olan şu
koca yaşlı şişko dünyanın en pis bölümüne denk gelmek zorunda mıydım acaba. Bazen
içimden “kardeşim ben bu bölümü geçemiyorum sen geç sonra bana ver” deyip kolu bi bilenin
eline tutuşturmak geliyor. Bir bilen olsa bari. Herkes ayı görmüş de ölü taklidi yapmakla
meşgul ya da Yunan mitolojisindeki Narcissus’u örnek alıp selfie çekinme derdindeler.
Türkçesi özçekim olan hani. Ben de öz-çekim derdindeyim bu aralar. Öze çekiyor insan ister
istemez. Genler aynı sonuçta. Öz derken biricik anne babamı kastediyorum. Onlar ne
çekiyorsa ben de onlara çektiğim için aynını çekmek durumunda kalıyorum, aynı oranda
çekmesem de aynı şekilde çekiyorum ya. Anlamıyorum neden ben? Neden bu çilekeş dönem?
Neden mağdur tarafındayım anlamıyorum. Potansiyel var demek ki bende. Fizik hocam da
bilme potansiyeli en yüksek ben olduğum için en -afedersin- kazık soruları bana sorardı
zamanında. Aynı felsefe kuramı olsa gerek. “Potansiyel var ama çalışmıyor” kategorisine
girmiştim son zamanlarda. Benimle birlikte notlarım da yerçekiminin etkisi altına girmişti.
Düştük de dibe batmadık henüz, sanıyorum, varsayıyorum. Çünkü fizik kurallarına göre dibe
vuran maddenin, -esneklik oranına göre tabii- yukarı sıçraması lazım. Bu gece-gündüz
meselesi için de geçerli aynı zamanda. Karar kararabildiğin kadar hayatım, gündüze
kavuşmak istiyorum. Anneme babama anlatsam şu kafamdakileri “evladım sen bu aralar çok
bunaldın güzel kafanı yorma böyle şeylere” derler. Yazık canlarım korkuyorlar bana zarar
gelecek diye düşüncelerimden.

E ama napiyim açma-kapama tuşu yok beynin, ha bire çalışıyor. Çalışıyor diye de boş
bırakmamak lazım tabi. Kontrolsüz güç güç değildir en nihayetinde. Yine de düşünüyorum,
bak yine düşünüyorum, engel olamıyorum. Ohh mis! Kusura bakmayın anne babacım üstelik
bir de sizinle ilgili düşünüyorum. Siz hiç sorgulamadınız mı yahu? Sizin anne babanız da
düşüncelerinizin ritmiyle oynamaya çalışıp sizin düşünce treninizde sizin makinistliğinizi
beğenmeyip kendi tecrübelerinin ağırlığını ortaya koyarak sizi en kestirme ve en güvenli
yoldan sonuca götürmeye çalışmış olmalı. Kıyamam ne de iyi niyetliler. Yine de rica edicem az
öte kayın, ebeveynsiz hava sahamı istila ettiğinizde kendimi kaybedecek gibi oluyorum.
Sinirlenme babında değil, kendimi okuma anlama becerimi yitiriyorum gibi düşünün yani.
Hah, ne diyoduk? Potansiyel meselesi. Çekiyorsak sebebi var. Şöyle anlatayım. Yürümeyi
öğrendiği vakitlerde ufacık tefecik yüzü dolu neşecik canım kardeşim ayağa kalkar kalkmaz
elime ilgisini çekecek bir şey kaptığım gibi az ötesinde dikilirdim. Biliyorum, eleman daha
atsa atsa üç adım atabilir, dört adım ötesine geçer, zorlansın da yürümeyi kapsın kerata
diye karşısında ne şaklabanlıklar yapardım. O da çok çekti benden yavrum kıyamam. Hayata
karşı antrenmanlı şimdi, gelen sıkıntılara karşı tecrübe kazandı, kabiliyet geliştirdi. Aynı o
hesap, potansiyelimi ortaya çıkaracak bu hayatın çilekeşlikleri diye düşünüyorum. Ben üç
adım atabildiğime inanırken bana uçmayı bile öğretebilecek şeyler çıkarıyor karşımdad.
Hayat metaforlarla dolu, bakıp yaşadıklarımı anlamlandırmam lazım. Anlam arayışını
yitirirsem, insanlığımı bir yana koyverip uyuşukluğa gaflete dalıveririm. Direneceğim ben,
kararlıyım, anlamlı bulduğum şeyde sebat edeceğim.

