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18. Eseridir

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.

Yaşadığım yer İstanbul’a kıyasla hayli yeşil ve
sakin bir yer. Her yerde parklar, sincaplar, bisiklet
süren koşu yapan insanlar var. Ben de bugün
internetten bizim oralarda 2. El bir bisiklet buldum
hayli uygun fiyata. Çok iyi bir şey değil ama en
azından okula filan bisikletle giderim. Biraz
temizleyip zincirlerini yağladım. Bir de frenlerini
sıkılaştırınca baya fiyakali oldu. Atladım geldim 15
dk. uzaklıkta bir parka. Yanıma da termos almıştım
çay içerim diye, bir de minik bisküvi, oturdum hem
milleti seyrediyorum hem temiz hava, mis... İki
arkadaş koşuyor hararetli hararetli konuşarak. Sonra
bir amca köpeğiyle geçiyor. Bir Golden Retriever,
hani şu koca siyah gözlü, sürekli gülümseyen
cinsten.
Buraya ilk geldiğimizde bizi bu parka getirmişti
babam. Yemekleri de almistik manzaraya karşı yeriz
diye. Baktık herkes spor yapıyor. Yemek yiyen bir
kaç aile sadece, onlar da göçmen genelde bizim
gibi. Babam demişti Amerikalılar yeşillik görünce
spor yapıyor biz yeşillik görünce yemek yiyoruz diye.
Ben de aynen öyle yapıyorum, şimdi aklıma geldi
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yemek yerken. Bir dakika müziği de seçeyim
insanlari izlerken. Şu parka en iyi Amadeus amcanın
müzikler yakışır. Wolfgang Amadeus MozartSymphony No:40 in G minor ve kemanlar ile giriş.
Heh devam edebiliriz şimdi.
Aslında buraya geldiğimden beri sadece spor
alışkanlığı değil bir çok şeyde kendimizi
karşılaştırırken buluyoruz kendimizi. Sanırım
yabancı olmak böyle bir şey. Sen şeklinle şemalinle
davranışlarınla farklı görününce ister istemez
kendini kıyaslıyorsun her yönden. Arkadaşlarımın
hepsi spor salonuna gidiyor ya da koşu yapıyor
mesela. Babalarıyla balığa çıkıyor, kampa gidiyor,
araba tamir ediyorlar. Onlar böyle uzun uzun zaman
geçirirken birlikte, babamın bu kadar çok çalışmak
zorunda olması, annemin sürekli evin işleri ile
uğraşması bazen canımı sıkmıyor değil. Eve öyle
yorgun geliyor ki babam, konuşmaya bile mecali
olmuyor bazen. Hatta ve hatta uyuya kalıyor koltukta
otururken. Uber yapıyor, yemek dağıtıyor gece
gündüz. O da biliyor aslında bizimle pek zaman
geçiremediğini ama işte ‘’Zaman
kalmıyor
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çalışmaktan’’ diyor. Ama bir tebessümü, o gür sesi
ile ‘’Nasılsınn aslan parçası demesi bile tüm günümü
güzel geçirmeme sebep oluyor. Hem markete de
beraber gidiyoruz baba oğul. Bi de kahve alıyoruz
giderken markete, o zaman değmeyin keyfimize.
Babamı ve sırtında hissettiği yükü daha iyi anlamaya
başladım bu başbaşa seyahatlerimiz sayesinde.
Sanırım
benim
büyüdüğümü
ve
artık
anlayabileceğimi düşünmesi sebebi ile dertleştiği
bile oluyor benimle. Geçenlerde yine market
yolundayız. Dedim ‘’Baba çok yoruluyorsun, senin
de dinlenmeye ihtiyacın var. Bir zaman belirlesen en
azından, bir sabahtan öğlene kadar bir şey
yapmasan, dinlensen. Cevaben dediği şey aklıma
takıldı: “Ben bir baba olarak hep güçlü olmak
zorundayım. Yorulamamam, üzülemem, duramam.”
Ne kadar yanlış bir düşünce. Tabi bunu diyemedim
ona. Öyle kabul etmiş bir kere, artık aile mi toplum
mu kültür mü dersiniz, ne derseniz deyiniz, insanın
yazılım kodlarına işliyor bu fikirler. Fakat bir
insandan insan üstü davranmasını beklemek en
başta yaratılış amacına aykırı değil mi?

3

Bizim kültürde baba figürüne özellikle bir çok
benzetme ile yüceltici ifadeler kullanılıyor. Baba dağ
gibidir derler mesela. Sürekli dimdik ayakta kalır.
Oysa ki o da bir insan ve yorulmaya, üzülmeye, ve
umutsuzluğa düşmeye hakkı var. O yüzden sadece
baba değil aileyi ayakta tutan, birbirini seven ve
yardımlaşan aile bireyleri, bana kalırsa. Ailenin her
bir ferdi elinden geldiğince aileyi güçlendirir diye
düşünüyorum. Misal bizim en küçük bile aileye
neşesiyle güç veriyor. Annem muhteşem planlama
ve organize etme becerisi ile, ben babama ve
anneme her ihtiyaçta koşmamla, bir küçük kız
kardeşim de anneme ve kardeşime yardım etmesi
ile. Hem ne diyordu Samuel Johnson: “Kişilerin tek
başlarına fazla bir güçleri yoktur; çabalarının sonucu
da dünyanin genel tablosu içinde sezilmeyecek
kadar azdır. Tanrı kimseye çok şey yapmak gücü
vermemiştir, herkese yapacak bir şeyler kalsın diye.”
Biz tek başımıza fazla güçlü olmasak da yabancı bir
ülkede yardımlaşarak birbirimizin mutluluğuna
yardımcı oluyoruz. Olayı bu yönden düşününce ilk
başlarda yaptığım babam ve annemle ilgili
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suçlamalarımın
anlamsız
olduğunun
farkına
varıyorum yavaş yavaş. Bir de büyüyorum
zannederim. Eskiden kafamda kurduğum bıyıklı
superman baba imaji yerini yorulabilen, üzülebilen
yani normal bir insana bırakıyor. Ve bununla birlikte
bir çok sorun da çözüme kavuşuyor. Babamın güç
yetirememesi, yorulması, zaman bulamaması da
normalleşiyor böyle olunca.
Kafamda yavaş yavaş değişen bir başka şey de
göçmen olma fikri. İlk başlarda bana hayata 1-0
geriden başlamak gibi gelse de artık göçmen bir
ailede olmanın insani sorumluluk sahibi ve dayanıklı
bir bireye dönüştüreceğini düşünmeye başladım.
Evet problem çok hayatımda ve bazen yenik
düştüğümü
ve
asla
eski
düzenime
geri
dönemeyeceğimi ve bu sosyalleşme korkumu,
tedirginliğimi yenemeyeceğimi düşünüyorum. Bazen
problemlere tek tek ‘’Gelin uleyn!’’ diye haykırasım
geliyor. Fakat bu hayata ayak uydurma konusunda
ne kadar sorun yaşasam da, bu yönden bakınca
duruma, aslında şanlı
bile hissettiğim oluyor.
Arkadaşlarımın hiç birinin almadığı kadar sorumluluk
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alıyorum. Onların hiç dertlenmediği şeylere ben her
gün bir çözüm arıyorum. Bizim okuldaki süslü
rehberlik hocasının her ay bize ağzını yaya yaya
‘’Proooblem soolving skills’’ diye bahsettiklerini ben
her gün hayatımda birebir uyguluyorum daha ne
olsun!
Neyse güneş batıyor, insanlar da evlerine gidiyor
artık. Hava bugün kar yağmasa da fena soğuk. Hem
eldivenlerimi almayı unutmuşum, hep unutuyorum…
Arkadaş, şu bere ve eldiven olayına alışamadım bir
türlü. Yürürken neyse de bisiklet sürerken zor oldu
baya. Daha eve gidince annem soylenecek, bak
aynen yazıyorum: “Eldivenlerini bereni yine
almamışsın. Üşüteceksin. Her şey üşütme ile başlar.
Akşam vakti bu soğukta hem de bisikletle parka mi
gidilir?!” Biskuviyi de yedim, yemeği zor yerim artık..
Valla hazırla kendini oğlum, annenden sıkı bir azar
geliyor.
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