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“İnsanlar ve eleştiri okulları gibi , fikirler ve kuramlar da yolculuk
ederler    –- bir kişiden diğerine , bir durumdan diğerine , bir dönem-

den diğerine.  Kültürel ve düşünsel yaşam , çoğu zaman bu
şekilde fikirlerin  dolaşımı ile beslenmekte ve desteklenmektedir.

İster bilinçli ya da bilinç dışı bir etkilenme olsun , isterse yaratıcı bir
ödünç alma ya da kendine mal etme şeklinde olsun , fikirlerin ve

kuramların bir yerden başka bir yere hareketi , düşünsel aktiviteyi
mümkün kılan yararlı bir koşul olmaktadır.”

(Yolculuk Eden Kuram)  Edward  W.  Said
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Umutsuzluğun egemen olduğu yerde, 
sorumlu bir biçime uygulanabilecek 

tek felsefe ,  her şeyi ,  kurtarılmanın ,
 bağışlanmanın açısından görme çabasıdır.

Adorno

Thilda ’ nın evinin nerede olduğunu bilmiyorum. Onu , uzun 
zaman dur-durak nedir demeden aradım. Ayaklarıma kara 
sular indi. Kafama takılmıştı bir kez  yersiz-yurtsuz olmak. 
Bu yersiz-yurtsuzların sanki bir kökü , bağı varmış gibi bi-
rilerini sahiplenme meseleleri beni öldürecek. Geçmişlerin-
deki kendi yıkım izlerini , içlerine  yerleşmiş derinlerdeki 
yarayı arar ,  sorgularken tıpkı cankurtaran simidi gibi bi-
rilerine tüm yürekleriyle  sarılırlar. Sürekli denek kişiliklerle 
kendi yıkımlarını örtmeye çalışırlar.  Berbat durumda kişi-
lerdir  sahiplendikleri insanlar. Hani tabiri caizse üzerlerin-
den tren , gemi geçmiş ve harabeye dönmüşlerdir. Bauman 
(9.10.1925 , Poznań – 9.1.2017 , Leeds)  ’ ın parçalanmış 
hayatlar üzerine gözlemlerinde rastlanır bu kişilere : Göç-
menler, evsizler, aylaklar, serseriler, gezginler ve daha nice  
yaralı  karakterler. Özellikle yerinden yurdundan kovulan-
lar , atılanlar , silkelenenler , süpürülenler , sopalananlar , 
sığınanlar ,  kaçarken , göçerken boğulanlar , ezilenler , 
iz bırakmadan ölenler , artlarında bıraktıkları döküntüler ve 
acı içinde gözyaşı döken kimsesizler dert olur insana. Varsıl-
ların varlıklarını sürdürebilmek için yarattıkları trajedilerde 
yokolanlardan geride kalanlar , öksüzler , yetimler , sakat-
lar, özürlüler , çaresizler , satılmışlar , kandırılmışlar bir bir 
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ortaya çıkar. Bunların gerçek öyküsü rüzgara yazılmıştır.

Başkalarının yıkımını sahiplenişte bir terapi etkisi vardır.  
Aslında insan zordur. Kediyi , köpeği  sahiplenme , çiçek-
lerle uğraşma daha kolay bir yoldur. Onları kendilerinin vaz 
geçilmezi yaparlar. Gerçek tüm çaba , oyalanış  kendi yı-
kımlarını maskelemek ,  hatta tamamen örtmek içindir. Bir 
yandan da  sahipleniş süreciyle kendilerini meşgul ederler. 
Kimseyle paylaşmazlar gönüllü yüklerini. Sağa sola yem 
serperler , sıcak havalarda küçük bidonlara su koyarlar, ha-
sır sepet örüp içine eskimiş bir havlu serer , topladıkları 
çiçek soğanlarını bahar gelmeden saksıya gömerler. Onlarla 
ağlar , onlarla gülerler.  Oyalanırken de anımsamak isteme-
dikleri geçmişlerini kısmen unuturlar. Kendilerini sorgula-
maktan bıkıp , yorulmuşlardır. Temcit pilavı gibi hep tekrar 
tekrar başa dönmek , sürekli  yinelemek  hayatı , şüphesiz 
insanı güçten düşürür. Sadece yinelemek değildir insanı yo-
ran , ayrıca yanlış anıların pişmanlığı da kahredicidir. Günü 
yaşamak yerine herşeye sırt dönmek , uzaklaşmak ya da 
ertelemek , içine düşülen çaresizliğin bir parçası olur. Unut-
manın belki de başka bir yolu , yöntemi yoktur. İşin gerçeği 
bütün bu olup biteni anlamakta ben çok geç kaldım. Kolay 
değil doğruyu yaşamak. 

İnanılmaz yerlere baktım. Saatler , haftalar , aylar böyle 
geçti, anlayamadan. Bir türlü yorulmadığımı fark ettim. 
Akıl almaz bir enerji yerleşmişti içime. Güç veren kaynağı 
nereden bulduğumu  bilemiyorum. Çevre dostu bir güçtür 
ancak diye kendi kendimi ikna etmeye çalışıyorum. Diğer 
yıkıcı olanlarına itibar etmektense erken yatar , mum ışığın-
da yaşarım daha iyi. Bu arada çalışma aralıklarımı uzattım. 
Zamanı  inanılmaz yaydım. Hatta uğraşıma hafta sonlarını 
da kattım.  Tek derdim, tek meselem olmuştu bu benim. 
Pestilim çıkmıştı fakat uzun boylu dinlenmek denilen istek  
doğmuyordu içimde. Gereksinim de duymuyordum doğru-
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su. Kısa molalar veriyor , sürekli yeniden ayağa kalkıyor-
dum. Bir de dünya küçük derler. Ne küçüğü , hangi küçük ? 
Kayıp zindan. Kentlerin  varoşlarında , Cumhuriyet ’ in en 
uzak tepelerinde , köylerin sapa meralarında , uçsuz bucak-
sız çayırlarda , sahipsiz otlaklarda , tüm kış boş kalan ahşap 
barakaların olduğu yaylalarda  ve derin vadilerde başını so-
kabileceği küçük bir yeri olabileceğini düşünerek dolandım 
durdum. Uzun yıllarımı aldı. 

Danışabileceğim , fikrini alabileceğim , bana yer gösterecek 
akılda  birini bulmak için yerden , gökten , havadan , sudan , 
yaşar görünür bir kuldan yardım aradım. Taştan , böcekten , 
çimenden medet umacak hale geldim. Ama hepsi boş bir 
çaba olmaktan uzağa gidemedi.  Sanki yoktu böyle bir yer , 
hiç olmamıştı. Sanki Thilda hiç yaşamamıştı. Zaman zaman 
Golden marka sakızların birkaç düzine halinde saklandığı  
paslanmaya yüz tutmuş eski teneke kutuda birikmiş , kimi-
nin kenarı  yırtık ,  kiminin ortası kıvrık , kimi sararmış-sol-
muş , rengini , görüntüsünü yitirmiş , ama güç de seçilse , 
güleç yüzlü insanların olduğu fotoğraflara  bakıyorum.  Nasıl 
güzel insanlar ,  anlatmak mümkün değil. Top yekün orada 
olduklarını  koro halinde haykırıyorlar. Şiirsel bir senfoni : 
Kuşu , güneşi , rüzgarı ve toprak kokusunu  içine katmış  
dört bir yana yayılıyor  ama duyan nerede ?  Sanırım insan 
güzelliği beni mıknatıs gibi kendine çekiyor. İçimdeki  akıl 
almaz enerji bu güzelliğin büyüsünden geliyor olsa gerek. 

İşte Thilda ’ dan bana kalan tek anı , bu paslı ve yıpranmış 
eski sakız kutusu. Zorlu ve küçük , müthiş değerli. Buna 
karşın tüm inkarlara , yalan ve eksik haberlere inat  Thilda ’  
nın bu dünyada bir yeri olduğunu  kanıtlıyor.  En azından 
bana duyurmayı başarıyor.  Ziynet eşyalarının saklandığı 
küçük bir mücevher kutusuna benziyor. Thilda yaşamı bo-
yunca süs diye takacağı bir eşyaya sahip olamadı. Bu kendi 
seçimiydi şüphesiz. Tersini çevirdiğinde belki  alyansa ben-
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zer bir yüzüğü olduğu söylenebilirdi. Gençliğinde Dublin ’ 
de au-pair olarak çalıştığı , kendine bir çıkış aradığı dönemde  
Limerick ’ li çiçekçi bir kızdan öğrendiği bir yüzük takma hi-
kayesi vardı. Cuma akşamları pub önünde buluşur, boş bul-
dukları bir bankın üstünde kısık sesle konuşurlardı. İzdivaç 
özlemi olan  genç kızların yaşamlarında  bu tür öykülerin 
büyük önemi vardır. Hayat birbirimize bakarak , özleyerek , 
kıskanarak , kendi kendimize birilerine uzaktan  aşık olarak 
geçip gider. Siz birine tutulursunuz , tutulduğunuz da başka 
birine. Dillenmemiş  platonik  bir döngü böyle devam eder 
durur. Hep idare ederek ve karşılıksız aşkların kaçınılmaz 
cazibesini yeni bir bilinçle kabullenerek sürdürürüz yaşa-
mımızı. Üst tarafı taça benzer yüzük dışa dönükse kalbinin 
sahipsiz olduğunu içe dönükse bir sözlüsünün olduğunu be-
lirtiyordu. Gençler bu yüzüklü iletişim biçimiyle birbirlerine  
yaklaşıp-uzaklaşıyor , pek azı da  kuralları hiçe sayıp yüre-
ğinin sesine göre hareket ediyordu.    

Thilda  gördüğü , bildiği  o  yüzüğe benzer başka bir yüzüğü  
yıllar içinde kafasında dönüştürmüş , yapısını değiştirmiş 
dıştan içe değil de üstten alta gelecek şekilde  yani ters çevi-
rerek evli kadınların kullandığı bir alyansa benzetmişti. Her 
nereden bulduysa , başkalarına karşı yalnızlığını sakladığı 
hayali bir hayat arkadaşının kanıtı gibi parmağında taşırdı. 
Birgün  yüzüğün  çok işe yarar bir araç olduğunu özellikle 
vurgulama gereği duymuştu. Pek asılınılacak yanı olmasa 
da erkek milletinin hali , tavrı ve vakti hiç belli olmaz kaygısı  
bunlardan  sadece biriydi. Yalnız olmaya gör ; neler çıkar 
insanın karşısına. Yüzük onu çevresine  karşı  evli olduğu 
konusunda  bilgilendiriyordu. Nereden böyle bir korunmaya 
gerek duymuşsa kafasında  takıntılı şekilde  yer etmişti. So-
nuçta anlamsız  da olsa onun için ikna ediciydi.  
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Tüm yaşamı boyunca , onu bir gülle özdeşleştirerek kokla-
yacak ve mutfakta ev işleriyle uğraşırken arkasından dola-
nıp önce belinden saracak sonra da ensesinden öpecek bir 
eşin  hayalini kurarken ; hayat , karşısına sevgisini sadece  
söverek , döverek olmadı öldürerek anlatabilen kösele derili 
insanlar çıkarmıştı. Erkeklerin sevgilerini anlatma becerisi , 
onların yaşamın içinde yavaş yavaş kalınlaşan derilerinin , 
kelleşen kafalarının ve sürekli giydikleri gömleğe sığmayan 
yağ bağlamış hamile kadınlara benzer göbeklerinin  yarattığı 
güçlüklerle doğru orantılıydı. Hayat  erkekleri önce odun-
laştırıyor , sonra kalaslaştırıyor ; giderek tomruğa dönüştü-
rüyordu. Bu dünyadan göçüp gidiyorlardı sonunda.  Bütün 
bu olumsuzluklara rağmen pek yalnız kaldıkları da söyle-
nemezdi. Kendilerine  illa bir köle/hizmetçi  bulmayı bece-
rirlerdi.  Bu bir beceri miydi , yoksa hizmetçi olma , saçını 
süpürge etme evreleri çalışmaya pek gönüllü olmayan ka-
dınların bazı uğraşları sahiplenme biçimi miydi ? Tartışılır. 
Zaten tartışa tartışa  hayat akıp geçiyor , ömürler  tükeniyor.  

Sık karşılaşılan bir olay akla geliyor. Eşinin bencillik , vur-
dum duymazlık ve sorumsuzluklarından sıkılan yüksek ge-
lirli bir portföy yöneticisi kadın , avukata  ödediği  ciddi 
bir meblağ , uzun ve yorucu uğraşlardan sonra boşanmış , 
böylelikle  muradına  ermişti. Bir daha evlenmek mi ? Tan-
rı  yazdıysa bozsun. Özgürdü artık. Özgürlük ne muhteşem 
bir mucizeydi. Erkekler zaten kendilerine işlerini yaptıracak 
bir hizmetçi arıyorlardı. Boşandığı  nalet  eşi altı  ay sonra 
kendinden yirmi yaş genç ve güzel bir kadınla evlendi. Yö-
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netici kadın da bir türlü bitmek bilmeyen ev ve araba ba-
kım , onarım , muayene sorunlarıyla baş başa kalmış oldu. 
İlk zamanlar karşılaştığı bunaltıcı ,  zaman alıcı ve birazda 
erkeklere özgü zorluklardan dolayı boşandığı eşi için san-
dığı kadar da lüzumsuz biri değilmiş diye düşündü. Belli 
ki adamın da işe yaradığı bazı alanlar varmış. Kısa sürede  
yalnız yemeye , yatmaya , zorlukların üstesinden tek başına 
gelmeye  alıştı. Böylelikle  herkes huzura kavuştu. Bu olayın 
yavaş yavaş öznelliğini yitirerek , nesnelleşmeye başladığını  
belirtmek  gerek. Adı konmayan bir boşanma salgını dünya-
nın dört bir yanını sarmış durumda. Felaket tellalı medyanın 
ve istatistik kurumlarının derin gözlemlerinden kaçmıyor bu 
gerçek. Nedense mağduru gene  kadınlar oluyor. Belki de 
kadınlar hep mağduru oynamayı seviyor. Özgürlük şüphesiz 
harikulade. Önemine inanılan bir çok değerin önünde yer 
alıyor. Buna karşın ,  kurubaşına özgürlük saman tadında 
oluyor. Özgürlüğün bir anlamı ve değeri olmalı. Özgürlüğüne 
kavuşmuş bağımsız yalnız kadınların  bir araya geldiklerin-
de  birbirlerine anlatacak , paylaşacak o denli  çok konuları 
oluyor ki ! Yanlızlığın kutsanacak bir yanı da olduğu , bunca 
felaketten sonra bir araya gelen insanlar geçmişlerini pay-
laşırlarken ortaya çıkıyor. Kadın kadına buluşmalar ve ka-
dınların kendi iç iletişim ağlarındaki terimlerle  konuşmaları  
uzun süre  cezbediciliğini koruyacak.   

Öte yandan ,  odunlaşma sürecinin daha başlarında halin-
den  dertlenip kendini geliştirme , inceltme , yontma gibi 
evreleri önemseyen az da olsa erkek  çıkmıyor değil.  Bu 
küçük azınlığı , erkekler adına temsil edici bir grup olarak 
değerlendiremeyiz. Erkekler hallerinden , kendilerinden ve 
yaşamlarından hoşnut olmaya sonsuza kadar devam ede-
cekler.  Bir ormanın içinde odun kalmak ayrıca güvenlidir  
de. Sürüden kaçanı kurdun kaptığı zaten uzun zamandır 
biliniyor. Buna karşın erkekler bir yaştan sonra düpedüz 


