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Aşırı Kişisel

EFTALYA

16 Ocak 1980 tarihinde Sivas’ın  Şarkışla ilçesinde 
doğdu. Ortaokul ve lise döneminde yazdığı 
öyküler ile katıldığı yarışmalarda Türkiye ve Dünya 
derecelikleri kazandı. Bilkent Üniversitesindeki 
eğitimini yarıda bırakıp, Müjdat Gezen Konservatuarı 
yazarlık–yaratıcılık bölümünden mezun oldu. 16 
yıl reklamcılık yaptı. New York Film Akademisinde 
senaryo yazarlığı ve yönetmenlik eğitimi aldı. 
Köseoğlu, halen psikoloji eğitimine devam ediyor.
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K İŞ İ S E L
GE L İ Ş İM





Babam için,

Yeryüzü ile gökyüzü arasında incecik  
bir perde var biliyorum. 

Bazen aralıyor ve seni görüyorum.

Babacım seni çok seviyorum.





Bu kitabı hayatımda üç yıldan fazla kalan 

herkese armağan ediyorum. Onlar bu 

kitabın gerçek kahramanlarıdır.

Ve bir aileden, bir aşktan, bilinen bir 

doğrudan, inanılan bir yanlıştan, iyiden, 

kötüden, haklıdan, haksızdan, güzel olan 

çirkinden, görünen ve görünmeyen her 

şeyden çok daha fazlası olan 19 kişi, siz 

olmasanız bana emanet edilen en kutsal 

şeyi hatırlayamaz, ruhumla böylesine 

berrak bir şekilde konuşamazdım. Siz bu 

kitabın gerçek yazarlarısınız. Varolun…

Deryada serap gören kız





Belki ön, belki de sonsöz.

Merhaba bu kitabı elinde tutan biricik insan. Nihayet 

kavuştuğumuza çok sevindim. İsmini bilmediğim için sana 

seslenmek istediğimde “Biricik” diye hitap edeceğim. Seni 

tanımıyor olmam hiçbir şeyi değiştirmez. Çünkü insan 

kendinden başlayarak herkesi sevmeye karar verince 

tanışmak sadece küçük bir detay olarak kalıyor.





Biriciğim,

Şu an elinde tuttuğun, sorularla dolu olan ancak bir 

sınav olmayan bu kitap; benim derinlere gömülmüş 

parçalarımı teker teker bulup çıkarmak için, bir 

ucunu gökyüzüne, diğer ucunu kalbime dayadığım 

bir merdiven. Ruhuma erişmek için kullandığım bir 

pusula...

Hayat hiç durmaksızın akıyor.

Ve sorulmamış bir sorunun cevabı asla 

bulunamıyor.

Kendime sorup cevabını merak ettiğim bu 

soruların kiminin bir anlamı, kiminin ise cevapla bir 

ilgisi yok. Ama bir bağlantısı kesinlikle var.

Her şeyin ve herkesin birbirine görünmez iplerle 

bağlı olduğunu anımsadığım o mucizevi an: İnsan 

olmanın o kuvvetli bağı!

Hiçbir cevabı “ama, fakat, bazen”lerle kirletmeyip 

hiçbir şey olmaya çalışmadan sadece var olmanın 

parlak ışığı içerisinde samimiyete, sadeliğe ve 

içtenliğe ulaşmaya çalışmak. 

Kaçmadan, korkmadan, hatta belki düşünmeden 

kendime dair unuttuğum bir şeyleri hatırlamaya 



başladığım o ilahî an, kalbimden kopup gelen o 

cevaplar...

Bu soruları belki sen de o cevapları bulursun diye 

yazdım.

Dilerim ki, yanıtını çok iyi bilip de sana henüz 

sorulmadığı için cevaplayamadığın o soru, işte bu 

kitabın içinde olsun.

Sana istediğin sorudan başlayabileceğin, üç 

yanlışın bir doğruyu herhangi bir yere götürmeye 

gücünün yetmediği başsız, ortasız, sonsuz bir kitap 

yazdım.

Tıpkı hayat gibi gelişigüzel, hatta bazen karman 

çorman.

Çünkü artık anladım ki, hayat biz onu derlemeye 

toplamaya, bir düzene, sıraya sokmaya çalıştıkça 

dağılan, dağıldıkça da o karmaşanın içinde bizi de 

kaybeden bir şey…

Kaybolmak!

Sana da oldu mu bilmiyorum ama bana oldu.

Kayboldum.

Hissettiklerim, söylediklerim ve yaşadıklarım 

arasındaki farklardan oluşan o devasa çukura düştüm. 

Ve kayboldum.

O düştüğüm çukurdan kafamı kaldırıp da yukarı 

baktığımda bir daha hiç çıkamayacağımı düşünüp 

çaresizlikle durdum. 


