abah okul yolunda mektubu
postaya vermeden önce
Londra’n›n yüzelli metre alt›nda
bayat bal›k gibi bakan gözlerle
son kez incelerken, gece
duygular› ile sabah duygular›n›n bir birine hiç benzemedi¤ini farkeder gecenin
tüm eme¤ini metro çöpüne
emanet ederdim. ‹flte o gün bu
gündür, baflvuru dilekçelerimi ve
özgeçmiflimle ilgili metinleri asla
geceleri yazmam.
l l l
ünlük program›n› küçük bir
ka¤›da not edenler, kendilerini o program› uygulama
konusunda zorunlu hissederler.
Program dahili yaflamak kategorize olmak de¤il organize
olmakt›r. Kategorize olanlar
hayat›n pefline tak›l›rlar.
Organize yaflayanlar ise hayatlar›n› pefline takarlar.
K›sacas› ald›¤›m›z her not
hayat›m›z›n koordinatlar›d›r.
l l l
ir flair, bir yazar yada bir
güftekar›n cebinde not defteri vard›r. Gördü¤ü, farketti¤i
ve alg›lad› her duygudan küçük
bafll›klar aktar›r not defterine.
Biriktirir onlar› ilham gelene
kadar. ‹lhamla tan›flt›¤›nda açar
notlar›n› önüne. Duygular, hayallerle birleflerek söylenmemifl
sözleri, yaz›lmam›fl sözcükleri
do¤urur. Kafadaki tüm dasyalar
sevimli bir h›nz›rl›kla t›klan›r.
‹flte indirilen bu dosya, tescilli
yeni bir programd›r.
l l l
ot almayanlar ise ucuz
CD’lerle dolaflarak yüklenmifl program çal›p, baflkas›na ait
olan birikimleri kurnazca
sahiplenerek bir tak›m saflar›
kand›r›lar.
Ad›na da esinlenme(!) derler..
l l l
anunlar, olas› yanl›fllardan
yola ç›k›larak do¤rular›
bulunmufl ve medeni insan
hayat›na uyarlanm›flt›r. ‹flte o
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azman›n faydalar›n› lise
y›llar›mda kopye haz›rlarken
farketmifltim. Kalemin ucunu
sipsivri açar, yer tutmas›n diye
inci gibi küçücük harflerle flerit
ka¤›da yazar, ama okul yolunda
ilerlerken kendimi pek de
flahsiyetli bulmazd›m. Tuhaf bir
eziklik kaplard› gö¤üs kafesimi
ve eklemlerimi..
›nav bafllad›¤›nda bekledi¤im
sorular, haz›rlad›¤›m kopyelerle örtüfltükçe say›sal’› bulmufl
gibi sevinir, s›ra illegal teflebbüse
gelince elim aya¤›m birbirine
kar›fl›rd›. Akl›mda kalanlarla
sorular› cevaplamaya
bafllad›¤›mda herfley çorap
sökü¤ü gibi gelirdi. ‹flte o
zamanlar anlad›m, kaybetmemek için kaydetmek
gerekti¤ini...
urnazca bafllad›¤›m bir
sahtekarl›k kaydetme
esnas›nda ak›la dönüflmüfl,
düflük omuzlarla girdi¤im
s›navlardan dikbafll› bir vakurla
ç›kar olmufltum. Yazmak, bendeki kurnazl›klar›n üzerine sifon
çektirmifl ak›l yolunu açm›flt›.
l l l
flte bu yüzdendir kurnazlar›n,
bildikleri halde okuyup
yazmad›klar›. Onlar sadece
seyreder ve küçük hesap
yaparlar. Kaydetmedikleri
için hep kaybederler.
l l l
urtd›fl›nda iken mektuplar
yazd›m dostlar›ma
arkadafllar›ma ve sevgililerime.
Yüre¤imle akl›m› akord ederek
yüklendim tüm sevgilerimin
üzerine.. Kimini flömine
karfl›s›nda yazd›m, kimini battaniye alt›nda titreyerek.
Gönülden ak›p gelen tüm
duygular çizgisiz ka¤›tta yan
yana diziliyor görünmeyen
duygular›m› göremediklerime
gönderiyordu.
l l l

S

K

‹

Y

‹smet
TOPALO⁄LU
diksiyoncu@hotmail.com

G

B

yüzdendir kurnazlar›n yasa d›fl›
hayata e¤ilimleri.
l l l
ol üzerindeki tabelalara
ilifltirilmifl yaz›l› ve resimli
notlara (trafik kurallar›) uyum
gösteremiyenlerin hem kendi
hemde baflkalar›n›n can›n› hiçe
saymalar›na y›llard›r flahit
olmuyor muyuz?
l l l
ail-i meçhul cinayetlerin
tümüne; a¤›zdan ç›kan ifadelerle de¤il, birileri taraf›ndan her
hangi bir gün, her hangi bir
yere kaydedilmifl notlardan yola
ç›k›larak çözüme ulafl›lm›flt›r.
Tarih, not almaya üflenmeyen
sorumlu insanlar›n b›rakt›¤›
vesikalarla yaz›lm›flt›r. Kutsal
kitaplar›n tümünün yazd›¤›na
göre, Dünya yaflam›nda tüm
yapt›mlar›m›z ruhani kanatl›lar
tarf›ndan not al›nmaktad›r.
ünü geldi¤inde itiraz
hakk› olmas›n diye..

Y

F

G

N

K

‹Y‹ LAF

Ya bir yol aç›n,
Ya bir yol bulun,
Ya da
yoldan çekilin...

