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ÖMRÜN İKİNCİ YARISI

Ben artık ikinci yarıya girdim. Ve her fani gibi ben de birinci 
yarıdan ders aldığımı zannediyorum. Daha da fenası, bu dersle
rin işe yarayacağına dair bir ümidim var. Hayat denen şeyin her 
insanla yeniden sıfırdan başlaması ne büyük bir saçmalık! 

Ömrünün (iyimser bir bakış açısıyla) ikinci yarısına başladı
ğında insan, vakit kaybetmek istemiyor. Daha önceki daha çok, 
daha hızlı, daha yüksek, daha güzel telaşına benzeyen bir telaş değil 
bu, başka şey. Ayıklamak istiyorsun, tahammül ettiğin, seçtiğini 
sandığın ama seçmediğini artık anladığın, zamanını ve dermanını 
boş yere emdiğini bildiğin her şeyi, büyük ve biraz da kederli bir 
bahar temizliğiyle göndermek istiyorsun geçmişe. Safranı “şu an” 
denen kuyunun içine gömüp, yola yükte hafif pahada ağır olan ne 
varsa onlarla devam etmek istiyorsun. Çünkü birinci yarıyı herkes 
gibi otuz beş yıl olarak tamamlamış olsan da ikinci yarının ne 
kadar süreceğini bilmiyorsun. Birinci ile ikinci yarı arasındaki en 
ölümcül farkın bu olması dehşete düşürüyor insanı. 
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Aynı kavşakta yazının ikinci yarısına da geçiyorsun. Fazladan 
söylenmiş süslü sözcükleri cahil bir gevezelikten, budalaca bir 
gösterişten saydığın, giderek bu türden laf kalabalığına tahammül 
edemez olduğun ikinci yarısı bu. Yazının sükûta doğru giden 
yarısı. Bunlara vakti olmayan insanları anlıyorsun; sen de onlar
dan birisin artık çünkü, biliyorsun. 

Yazı, bu yarıdan bakınca yazmak, başka türlü görünüyor insa
nın gözüne... 

Yazmak, neredeyse sersemliğe varan bir cürettir. Cüretkâr 
olan kısmı şimdiye kadar söylenmemiş bir şey söyleyeceğini ya da 
herhangi bir şeyi hiç anlatılmadığı bir biçimde anlatabileceğini 
sanmakla ilgilidir. Sersemce olan kısmı da bu cüretin peşinden 
gitmektir. Ama tıpkı insanoğlunun bütün yaşadıklarına rağmen 
doğmaya devam etmesi gibi mucizevi bir inat da vardır bu işte. 
Çünkü her seferinde biri çıkar ve insanı mutlak bir isabetle anla
yabileceğini, anlatabileceğini düşünür. Hatta kimilerinin insanı 
değiştirecek cümleler kurmak hayali bile vardır. Doğrusu, yazı 
yazanın bu pek insanca inadı için elinde yeterince nedeni oldu
ğu rahatlıkla söylenebilir. Çünkü tarih boyunca insanın tanıklık 
ettiği en büyülü şeydir söz. Tanrıya inanıyorsanız onun, insanın 
kalbine dokunmak için başka şeyleri değil sözü seçtiğini bilirsi
niz. İnanmıyorsanız sözün tanrı gibi sınırsız bir büyüyü bile yara
tacak kadar büyük olduğunu bilirsiniz. Her iki durumda da söz, 
insanoğlunun her seferinde hayatını adayacağı kadar kuvvetlidir. 

Yazı, kural olarak iyimserdir. İlk kez bir barış antlaşmasında 
kullanılmış olması tesadüf değildir. Yazı, insanoğlunun en iyi 
dileğidir. Öldükten sonra çocuklarının onun sesini duyacağına 
inanmasıdır, bunu dilemesidir. Önce gidenlerin sonra gelenler 
onların yaptıkları aptallıkları tekrarlamasın diye yeniden ve yeni
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den, tarih boyunca, hep bir kez daha gösterdikleri çabadır. Yazı, 
kural olarak iyi niyetlidir.

Yazı sonsuzdur. Ama sadece sonsuz değildir, bir başı da 
yoktur. Tıpkı rüyasında şiirler gören bir çocuk gibi, yazmayı 
öğrenene kadar da aklına yazmıştır insanlık. Muhakkak tıpkı biz 
kavgada söyleyeceğimiz sözleri nasıl unutuyorsak, o an geldiğin
de onlar da kekelediler. Büyük bir kekemelikti insanlık yazıdan 
önce. 

Merak ediyorum hatırlamak nasıl bir şeydi yazıdan önce. 
Belki de o zaman hatırlamak yoktu. Ya da hatırlamak zorunlulu
ğu yüzünden bu an geçmiş ile doluyordu. 

Yazı sonsuzdur. Tarihten sonra sürer. Göreceksiniz öyle ola
cak. Bir kalem veyahut da bir kâğıt kalmadığında da yazı var 
olacak. 

Ömrün ikinci yarısında böyle göründüğü için yazı, giderek 
küçülür insan bu büyüklüğü gözle kestirilemeyen kapının önün
de. Küçüldükçe dilsizleşebilir yazının huzurunda. 

Bu da yetmezmiş gibi, benim ömrümün ikinci yarısı, insanlı
ğın ilginç bir zamanına denk geldi ve “ilginç” sözcüğü her zaman 
kulağa geldiği kadar iyi bir şey olmayabilir. 

İnternetten önce yazının bir kokusu ve tuşesi olduğu gibi bir 
ağırlığı da vardı. Bir söz yazılı ise yalan olma ihtimali daha düşük 
gibi gelirdi insanlığa. Yazı yazmak ayrıcalıktı. Derken televiz
yondaki insanların da bizi görmesi gibi bir şey oldu. Okur denen 
şüpheli kişiler yazar oldular. Yazar diye bir şey kalmadı gibi oldu 
hatta. Herkes yazdığına göre... Herkesin yazdığı herkese ulaşa
bildiğine göre... Yazar kim şimdi? Kim yazar? Bu ikisi bambaşka 
sorulardır. 
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Herkes yazar mı artık? Öyle olsa bu mucizevi bir dünya 
olurdu; hiçbir kalp kırıklığını açıklamak zorunda kalmazdık ve 
bir incire hayret ederken yalnız olmazdık. Ki ben öyle sanırdım 
küçükken. Bilmiyordum herkesin yazı yazmadığını. Herkesi ken
dim gibi sanırdım, yazarak yaşayan. Başka türlü yaşamayı bilmi
yordum çünkü. Hâlâ da bilmem. Ama hayır, herkes yazar değil. 
Hepimiz, sözün doğarken bir doğum lekesi gibi göğsüne düştüğü 
o insanların cümlelerinin peşinden gidiyoruz hâlâ. 

Yazar kim şimdi? Bir süredir fazla alıştığı apoletleri sökülen 
biri. İyidir iyi. Nicedir derbederliğimizi kaybetmiştik. Sait Faik, 
fakirliği olmadan, haytalığı, dıştakiliği olmadan Sait Faik olamaz, 
unutmuştuk. Serseriliğimiz geri geliyor bize şimdi. Artık sadece 
“yazmasa çıldıracak olanlar” yazacak belli ki. Fazlaca para ile 
ilgili olmaya başlamıştı bu iş, fazlaca planlı ve düzenli. İnternetin 
iyiliği bu işte. Biraz aç kalacağız ama karşılığında sözün büyüsü, 
hakikatin çekirdeği bize geri dönecek. Bence iyi. Bence iyi. 

Ben yazının neresindeyim? Sürekli değiştiği için tam bilemi
yorum bunu. Bildiğim tek bir şey var; yazıdan önce bir ben var 
mıydı, hatırlamıyorum artık. Küçük patatesler çizip bir deftere, 
içine mektuplar yazan bir çocuktum ben, yazmayı öğrenmeden 
önce. Yazmayı taklit ederek “yazıyordum” harfler henüz aklımda 
yokken bile. Yeterince sözcük bilmezken şiir biriktiriyordum 
kafamda. Hâlâ yazamadım örneğin çocukluğumda kafama koy
duğum görüntülerin sözdeki karşılıklarını, aklıma kazıdığım 
kokuların cümlelerini kuramadım, hayretimin büyüklüğünü 
anlatacak bir hikâye yazamadım. Zaten sanırım yazarların yaptığı 
şey bu hayatları boyunca. O bir ana varmak. Çocukkenki bir ana. 
O anlatamadığın ana... Ben işte o anlarla doluydum. Yazmayı 
istiyordum. Bunu istememeyi bilmiyordum. 
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İstedikleri işi yapan insanlar ne kadar bahtiyardır değil mi? 
Ne için doğdularsa, hayatları onunla buluşan, hayalleriyle yolları 
hiç ayrılmayan insanlar ne şanslıdır, öyle değil mi? Ben onlardan 
biriyim sanırım. Öncesinde içimden, sekiz yaşından sonra da 
yüksek sesle söylüyordum yazar olacağımı. Sanırım daha ziyade 
başka bir şey olamayacağımı kastediyordum. Bugün artık yazı 
yazmaktan başka hiçbir şey yapmayı, hayatımı başka türlü kazan
mayı bilmiyorum.

Bu yüzden artık yazı yazmak zorundayım. Başlangıçta yıl
dızlı bir hayal, sonra büyülü ve kaçınılmaz bir seçim olan, peçete 
kâğıtlarına ve her seferinde içinden taşarak yazdığım yazı, bugün 
artık beni ele geçirdi. Kimisi yoksul kalır yazmak için; ben yaz
mak için yoksun kaldım yazıdan. İsteyince değil artık, istesem de 
istemesem de yazıyorum. Bu da ihanettir yazıya, her an bu iha
netin ağırlığını, suçluluğunu hissediyorum. Bir gün yazının kapı
larını bana bu ihanetim yüzünden kapayacağını düşünüp duru
yorum. Çok ama çok korkunç şey bu. Ama bu korku karşılığında 
hayatımı kazanıyorum. Ben yani bazen yazarak bazen de yazıya 
ihanet ederek yaşıyorum. Tek bir ümidim var; o da yazının son 
sevapgünah hesabında sevaplarımın hiç değilse burun farkıyla 
galebe çalması. Bu yazılar, buradakiler yani, sevaplarım, ben öyle 
görüyorum. Sanırım ara sıra böyle yazılar yazabildiğim için, yani 
sevaplarımın yüzü suyu hürmetine hâlâ devam edebiliyorum. 

Giderek daha az yazıyorum böyle yazıları; bilenlerin dikkatini 
çekmiştir, çekiyor, söylüyorlar sık sık. “Artık o yazıları yazmıyor
sunuz,” diyorlar mektuplarında, yolda rastladıklarında. O yazılar? 
“Yani işte duygusal... Yani işte... O yazılar işte.”
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Doğru, yazmıyorum. Çünkü içimden gelmiyor hiç. İçimden 
gelen şeyleri yazmak içimden gelmiyor. Bu aynen, artık âşık 
olmayı istememeye benziyor. Bilenler bilir, bilmeyenler de eninde 
sonunda öğrenecektir. 

Önceleri bu dünyanın içimden gelen şeyleri hak etmediğini 
düşündüm. Dedim ki, “Herhalde bu yüzden içimden gelmiyor 
içimden gelenleri yazmak”. Sonra Türkiye’deki okur zalimliğinin 
beni yıldırdığını düşündüm. Artık kalbimi açtığımda hiç sektir
meden tabi tutulduğum, samimiyet ve samimiyetsizlik üzerine 
yapılan, kriterleri hiç belli olmayan şu tuhaf okur testleriyle 
uğraşmak istemediğimden oluyor sandım. Fakat o da değil, artık 
eskisi kadar aldırmıyorum. Testleri yapan genç okurlar vakti 
gelince büyüyüp samimiyetin böyle sınanmayacağını, meselenin 
tutarlılık olduğunu anlıyorlar. Sonra yenileri geliyor ve test yeni
den başlıyor. Sonra onlar da büyüyüp vazgeçiyor, yenileri geliyor 
vesaire vesaire... 

Bayağı da insan büyüttük laf aramızda! Yani şöyle bir bakın
ca... Liseden alıp çoluk çocuk sahibi yaptığım epey insan vardır 
herhalde. Beraber büyüdük işte. Ben de çocuktum başladığımda 
nihayetinde. Neyse. 

Sanırım “o yazıları” yazmamamın sebebi, artık aklımın arka
sından daha delice şeyler geçmesi. Yazı yazan insanlar tersine 
yaşlanıyor, böyle bir teorim de var. Epey ihtiyardım da evvelce. 
Şimdi daha çocukça, daha saçma şeyler geçiyor aklımdan. Ve 
bu dünyanın kurulumunda, “ciddiye alınmak” diye bir engel var. 
Niye bilmiyorum, delice şeyler söyledikten sonra insanlar sizi 
ne kadar akıllıca şeyler söylerseniz söyleyin ciddiye almıyorlar. 
Sanırım kalabalıklar, gerçek ciddiyeti yok etmek için asık suratlı 
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ahmaklığı yaygınlaştırmaya fit. Ne yalan söyleyeyim, ben de bu 
kuralı bozmak için kendimi kurban etmekten yana değilim. Ya 
da değildim diyelim. Çünkü zamanla öyle bir noktaya geldi ki 
olaylar, artık ciddiye alınmayı ciddiye almıyorum. Bu da ömrün 
ikinci yarısına geçmekle ilgili. Daha az sayıda meseleyi ciddiye 
alıyor insan. Ben de farkına vardım ki, pek mühim insanların ve 
kalabalıkların beni ciddiye almasından daha çok ciddiye aldığım 
bir mesele var. Anladım ki yazıdır en ciddi mesele. Hele ki başka 
türlü olmayı bilmiyorsan... Yazının kapısından döndürülmekten
se tüm mühim kapılardan döndürülmeyi yeğlerim. Ve anladım 
ki yeterince günah işlerse insan yazıya karşı, yazı kapısından 
döndürür insanı. Ya da diyelim ki yeterince sevap işlemezsen, söz 
yüz çevirir senden. 

Bu yüzden işte şimdi sevaplarımı hatırlatıyorum yazı tanrı
sına bu kitabı hazırlayarak. Günahlarımı bağışlasın istiyorum. 
Sözü çarçur etmemi... 




