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MÜHİM NOT:
Muhterem okur, 
Bu, “köşe yazılarını toplama” kitabı değildir! Bu, bir yazıları 

gözden geçirme, kendini yeniden elden geçirme kitabıdır. Şimdi bu 
kitabı elinde tutan muhterem okur, bu kitap sana yazılmıştır. Bu, 
yazdıklarım ve yazamadıklarım hakkında, ikimizin arasında samimi 
ve hakiki bir konuşmadır!

Yazımın ve yüzümün her gün binlerce kez çoğaltılarak gazete 
sayfalarına “basılması”, her gün yüzlerce kez “çoğaltılmak”, beni 
başka biri yapmasın diye, yüzümü ve yazımı kurtarmak istedim bu 
kitapla. Bu kitabın kapağı o yüzden böyledir. Kapakta çoğaltılıp 
şeker renklerine batırılan yüz, artık bana ait değildir! Ama yazı 
seninle ikimizindir. Hep! 



Beni "köşe" işine başlatan Metin Gülbay ve Güldal Kızıldemir'e, 
sonra da beni Milliyet'in yazarı yapma "çılgınlığına" kapılan Mehmet 
Y. Yılmaz'a teşekkürlerimle...
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Birazdan okuyacağınız yazılar yüzünden, biliyorum, evlenenler 
oldu, boşananlar, âşık olanlar ve terk edenler, bu ülkeden 

gidenler ya da geri dönenler. Benimle, “şahane” yazılar yazıyor olmam-
la ilgisi yok bunun. Çünkü bilirsiniz, tam zamanına gelirse bir kitabın 
arasından çıkan eski bir not, kurumuş bir papatya bile değiştirir insa-
nın hayatını. Demek ki bu yazılar, kimilerine denk geldi. Demek, bir 
gazetenin sayfasından çıkıp bu yazılar, doğru adreslerine vardı.

İşte bu yüzden, en çok bu yazıların bir günlük hükmü olan gazete 
kağıtlarında sararmasına kıyamam.

Ama ben okuyanın gözlerine de kıyamam. “Hadi yine oku!” diye, 
sırf sevmişti bir zaman diye, yine aynı yazıyı okuyanın önüne koyamam.

Bu yüzden konuştum; kendi yazdıklarımla konuştum. 
Hesaplaşma deyin, dertleşme deyin, ne derseniz deyin, eski sözlerimi 
yeniden elden geçirdim. İnsan kendi, eski sözleriyle konuşmak, kal-
binden uçurup gönderdiklerini geri çağırıp yeniden şöyle bir halleş-
mek istiyor. Anlarsın ya… Bu kitap da öyle bir şey işte. Okuyanın 
gözlerine kıyamayan… Okuyanıyla konuşan bir kitap bu.

İnsan, yeryüzü gürültüsünün, dönüp duran zalim insanlık halle-
rinin yanı başında dururken, bakıp öfkelenip yazarken, merak edip 
düşünüp cümleler üretirken, yeryüzü stenosu gibi çalışıp âlemlere laf 
yetiştirirken, hep sert gerçeklerden bahsederken, bazen…

Bazen durmak istiyor insan. “Köşe yazarı” bile olsan, yani yazının 
profesyonel allâmesi(!); bazen durdurup bütün sesleri, dinlemek isti-
yorsun kendi iç sesini. 

Birazdan okuyacaklarınız işte, o seslerin durdurulduğu zaman-
larda yazılanlardır. Bu yazılar, yeryüzünden çekip çıkarıp söküp 
kendimi, seslerimi, sözlerimi kalafata çektiğim günlerde yazdıkla-
rımdır. Onların kıymetini iyi kalpli, kalpli, içleri sesli insanlar bilir…

Sırta havlu koyan anne eli, işten atılınca yakılan sigaranın duma-
nı, gidenlerin dönüşte dostlarla içtiği rakının tadı, aklın dibe vurdu-
ğundaki şarabî hali, çamurdan köfte yapma kıvamı, bahar gelince yola 
çıkmanın rüzgârı, insan olmanın kekre tadı, hayatın ucu bucağı… 

Velhasıl şimdi okuyacağınız her yazı, hepsi, sararıp solmak üze-
reyken kurtarıldı!

Mayıs 2004
(Leman Gölü kıyısı, Lozan)



Otuzuna gelince insan, yürüyüp geldiği yola şöyle bir bakmalı. 
Bundan sonra, ömrünün diğer yarısına, eski hallerinden ne kadarını 
ve hangilerini taşıyacağını böylece kararlaştırmalı. “Geldiği gibi 
gitsin,” diyorsan... O ayrı.

Ben de bakmak için kendime, uzak bir ülkeye, sessiz bir şehre 
gittim. Bir zamanın sonuydu bu; öyle olmasını istedim. O yüzden bir 
“son” yazısı olan bu yazıyı bu kitaba da başlangıç yazısı yaptım. 
Çünkü zaten bu kitaba da, kendi eski hallerimle konuşmaya da yola 
çıkarak başladım. Bu yüzden “Büyük Firar” yazısı bu kitabın baş-
langıcı oldu. 

Peki ben niye gittim?
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BÜYÜK FİRAR
D

Ben şimdi, dilini bilmediğim, kimseyi tanımadığım, güven-
li bir memlekete kaçtım, merak etmeyesin. Bir süre ülke ülke 
dolaşacağım öyle ve tamamen öylesine, benim için dertlenme-
yesin. Vakti gelince ve yeterince uzağa kaçtığımı hissedince 
nerede olduğumu yazarım sana, şimdi bu işi fazla kurcalama-
yasın.

Ne zaman üniversitelere konuşma yapmaya gittiysem ya da 
ne zaman benden daha genç biri benim ondan daha fazla bir 
şey bildiğimi sanarak bana sorduysa “bu işin olurunu”, dedim 
ki:

Üniversiteyi bitirince hemen çalışmaya başlama. Git, dolaş, 
ülkeler gez, aç kal, meteliğe kurşun at, ama ne yap et, koş-
turmaya başlamadan önce biraz amaçsız yürü. Maceraya çık, 
bedeli ne olursa olsun bunu yap. Çünkü...
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Çünkü hayat, onu erken anladığını sananlardan çok fena 
alır öcünü. Bir şeyi vaktinde yaşamadan geçersen, çok sonra, 
seni rezil etme pahasına, sana yaşatır o eksik bıraktığın bölü-
mü. Âşık mı olmadın on altı yaşında? Gelir seni kırk beşinde 
bulur, en olmaz zamanda. Maceraya mı çıkmadın yirminde? 
Sürükleye sürükleye götürür seni otuz beşinde. Yırtık kot, 
yer bezinden hallice bir kazak giyip, nasıl göründüğüne aldır-
madan geçiremedinse öğrencilik yıllarını mesela, elli yaşında, 
artık kalabalıkların gözleri seni hiç de öyle görmeyi bekle-
mezken, sana giydirir o kot pantolonu. Hayatı sakın erken-
den yaşama, sonradan çok fena komik eder adamı. Serserilik 
ederek geçirmeli insan serserilik edilecek yaşları. Zira atlayıp 
geçtiğin ne varsa dönüp dolaşıp bulur insanın yakasını. Ken-
dini yaşatıncaya kadar yapışıp kalır.

Git dedi kalbim! Bu yüzden ben de bu asla tahmin edile-
meyecek ülkeye geldim. Dünyanın en sessiz toprağına vardım. 
Başka ülkelere de gideceğim. Kalbim, “Burada biraz duralım,” 
dediğinde durup, bir ses gelmezse kulağıma, yola devam ede-
ceğim. Çünkü vaktiyle bunu yapmaya cesaret edememiştim. 
Ben hayatın “bir işe yarasın” diye yaşanmayacağını, henüz 
şimdi, yeni öğrendim. Sonunda mutlaka bir şeye yarayacaktır 
herhalde, bir şeyler yazıp çizeceğizdir, ama adını koymaya 
çalışmadan bir çiçeğe bakmayı ben yeni temrin ediyorum. 
Öylesine bakmayı. Öylesine.

Ama yine de bugün bir göl kıyısında yürürken “yol defte-
rime” bir not düştüm:

Taşı delip çıkan çiçekler, taşla hesaplaşır. Taş durdurur, 
çiçek yürür. Aslında uzun düşmanlıklar da bir sadakat mesele-
sidir. Yani çiçek de taş da birbirini bilir. Ama esas mesele yol-
dan öylesine geçen birinin, yani öylesine geçiverirken, çiçeği 
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öylesine koparıvermesi ihtimalidir. Taştan çıkan çiçeğin göze 
aldığı asıl budur. 

Ey okur, bunun için geldim işte. Gürültüde görülmeyen 
şeyleri görmeye...




