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“Bir peri masalına takıntılı olarak, hayatımızı sihirli bir kapı ve kayıp 
bir barış krallığı arayarak geçiririz.”

Eugene O’Neill





Babamın anısına





Sancar Seçkiner 1959 yılında Gölcük’te doğdu. 1977-1983 yılları 
arasında Hacettepe Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi gördü. Uğraş 
olarak dış ticaretle ilgilenmesi nedeniyle Kuzey Amerika, Uzak-Doğu, 
Doğu ve Batı Avrupa’ya çeşitli kısa gezi ve bazı uzun yolculuklar yapma 
fırsatı buldu. 1989-93 yılları arasında Londra’da yaşadı. Deneyimlerini, 
araştırmalarını ve 1970’li yıllardan itibaren tuttuğu notlarını kitaplaştır-
maya 2007 yılında başladı.  

Sabahattin Eyuboğlu’nun hayat arkadaşı İsviçreli piyanist Magde-
lena Rufer için anı kitap: ‘’Magdi’’ yi  2007-2010 yılları arasında ortak 
çalışmayla hazırladı. ‘’70. Doğum Yıldönümünde Bedrettin Cömert: 
Dil ve Sanat’’ adlı bir diğer ortak çalışmayı 2009-2012 yılları arasında 
gerçekleştirdi. Bu çalışma çerçevesinde Beytepe yerleşkesinde Bedrettin 
Cömert’in düşün ve sanat çalışmalarına yönelik bir panel yapıldı. 2013 
yılında on iki denemeden oluşan ‘’Güney’’ adlı kitabı yayınlandı. Bu ki-
tabı sırasıyla Derviş Zaim Üzerine Notlar (2014), Budaha (2016), Thil-
da’nın Evi (2017), Hôtel d’Amérique (2019) takip etti. ‘’Akıntı Adaları’’ 
son çalışmasıdır.





Önsöz

Geçenlerde sosyal medyada kitaplara fazla meraklı bir okur eline yeni 
geçen kitabın önsözüyle ilgili bir serzenişte bulunmuş. Kırk sayfanın 
fazla abartılı olduğunu vurguluyor. Takip ettiğim okurlar arasında oldu-
ğundan dikkatimi çekti. Yorumunu kitabın kendisi ya da içeriği üzerine 
derinleştirmeyip, sadece kırk sayfanın tamamını zorlanarak okuduğunu 
söylemekle yetiniyor. Kitaplar ve yazma konusunda insanların sabrını 
sınayan biri hiç olmadım. Bırakın önsözü, kitabı oluşturan bölümleri 
bile uzun, sayfaları dolduracak şekilde tasarlamıyorum. Mümkün oldu-
ğunca kısa hatta özet.

Kitabımı babamın anısına adadığımı daha en baştan belirttim. 15 
Aralık, 2019 gecesi babamın bilinci tamamen kapandı. Önce bayıldığı 
düşünüldü. Yavaşça soluk alıp veriyordu. Daha önce birkaç kez tuvalete 
giderken yere düşüp başını çarpmıştı. Gözüne kestirdiği tutunabilecek 
ne varsa uzanarak kendi çabasıyla ayağa kalkmaya çalıştığını isteksizce 
belirtmişti. Konuyu anlatırken temkinli davranmasındaki neden çevre-
sindekilerin kendisine ders veren açıklamalarından hoşlanmadığından-
dı. Zaten bu tür tavsiyelere kulak asmazdı. 

Geçmişte düşmeye benzer bir dizi küçük aksilik başına gelince endi-
şelenmiştik. Kendi anlatıyordu. Zira bu debelenmeler sırasında bir yeri-
ni kırabilirdi. Babamın zihni açıktı. Kitap okuyamasa da hala gazeteler-
deki bulmaca karelerini dolduruyordu. Ama ilaçların renkli bilmecesini 
çözemiyordu. Onları kullanmak için yapılmış üzerinde iri harflerle gün-
lerin yazılı olduğu haftalık plastik ilaç kaplarından yararlanıyordu. Ba-
bamın haftalık ilaç tüketimi neredeyse gıda tüketiminden fazlaydı. 

Bütün bu bilinç ve uyanıklık gözlemlerine rağmen kafamızda oluşan 
senaryolar kırk iki kiloya düşmüş her an bir tarafını kırma riski olan 
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yaşlı biri için pek de iç açıcı değildi. Sürekli daha kötüsünü kafamızda can-
landırıyorduk. 112’ye haber verilerek acili fazla yoğun olmayan bir hasta-
neye kaldırıldı. İlk değerlendirmelere göre kanındaki şeker oranı oldukça 
yüksek çıkmış. Laboratuvar destekli sağlıkçılar çok hızlı analizler yapıyor-
lar. Ambulansta giderken de bir takım ayıltıcı/uyandırıcı ilaçlar vermişler.  
Teknik gereçlerinin yanı sıra ilaç çeşitliliği oldukça geniş. Sağlıkçıların mü-
dahalesiyle şekeri düşürülüp bilinci kısmen yerine gelmesine rağmen ba-
bam yaşama sarılamayarak gece geç saatte solunum yetmezliğinden öldü. 
Bunca zaman doktora gitmem diye inat edince sonunda insanı sedyeyle 
acile taşırlar. Orada karşınıza kimlerin çıkacağı pek belli olmaz. Acilin te-
kerlekli dar masalarının birinde kalabilirsiniz. 

Soluğunun kesilmesi onun hemen hemen on dört yaşından beri içti-
ği sigaraların doğal bir sonucu olarak değerlendirildi. Her ne kadar tütün 
alışkanlığı akciğer kanserine dönüşmese de nikotin tüketiminden tamamen 
kömürleşmiş ciğerleri artık işlevini yerine getiremez hale gelmişti. İştah-
sızlıkla birlikte son aylarda hızla zayıfladı ve kırk iki kiloya kadar düştü. 
Yemeğe karşı isteksizdi. Zorla bir şeyler yiyordu. Üç öğün yemek yeme alış-
kanlığından vazgeçmesine rağmen sigara içme alışkanlığını asla bırakmadı. 
Yaklaşık beş yıl önce her iki şahdamarı %90 kapanınca sık sık kendinden 
geçip yere yıkılmaya başladı. O zamanlar yetmiş yaşının sonlarındaydı ve 
hala yürüme enerjisi vardı. GATA’daki tabip denizci yarbay üç saat süren bir 
operasyonla ana damarlardan birini temizleyip eski yerine bağladı. İkinci 
damar temizliği için mevcut operasyonun sonuçlarını görmek istedi. İyi-
leşme üç-dört ay sürer, damar kendi kendini onarırmış. İkinci operasyon 
için yeniden gelmesini istedi. Babam birkaç hafta içinde eski sigara içer 
günlerine geri döndü. Önce birkaç taneyle başladı. Giderek miktarı arttırdı. 
Bastonuyla yürüyerek Kadıköy’e kadar inip oradan tramvayla yokuş yukarı 
çıkma keyfini sürdürmeye devam etti. Bir daha doktora gitmedi. Kendince 
birşeyler sezinliyordu. Her güzel dönemin bir sonu var elbet. Gerek eski tı-
kalı damarın ve gerekse açılan ama sigara içme inadıyla yeniden tıkanmaya 
yüz tutan damarların sonuçlarını görüyorduk. Sürekli üşüme hissi onu yaz-
kış kaloriferi çalıştırır hale getirmişti. Ayaklarına çorap giymesi ve yataktan 
kalkınca üzerine bir hırka alması önerimi pek dinlemedi. Zaten oldum ola-
sı kendisini sıkan şeylerden uzak durur, tavsiyelerden hoşlanmazdı. Onun 
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yerine kaloriferi çalıştırmayı tercih etti. Onu ziyaret ettiğimde evin aşırı 
sıcağından rahatsız olup termostat ayarını kısıyordum. O da buna alışmış 
olacak ki sık sık yerinden kalkıp dereceyi eliyle arttırıyordu. Ziyaretlerim 
sırasında kısa aralarla termostat kontrol düğmesi bir sağa bir sola sıklıkla 
döndürülüyor, ama kimse ne yaptığı konusunda açık vermiyordu. 

Yaklaşık beş yıldır konuşma, duyma, görme, ayağa kalkma, yürüme gibi 
her tür dünyasal bağlardan kopmuş yatağa bağlı olarak yaşayan annemle 
ilgili kötü haberler beklerken babamı aniden yitirmek biraz tatsız ve za-
mansız olmuştu. Tabii gece uyuyamadım. Neticede benden sadece yirmi 
dört yıl yaşlıydı. Genelde yakınlarımızı yitirdiğimizde yüreğimize bir acı 
yerleşir. Bunu hemen fark edemeyiz. Düşündükçe ve altını eşeledikçe bu acı 
belirginleşir. Giderek derinleşir. Acıyı ağdalandıran ilk neden yitenle yaşa-
dıklarınız ve paylaştıklarınızdır. İkinci aşama ise sıranın size geldiğini vur-
gulayan somut gerçekliktir. Bu gerçeklik aslında her gün çevremizde vardır. 
Bir yakınınızla ilgili bazı olay ve paylaşımlar koro halinde yüksek sesle ses-
lendirilir hale gelince bunun bir enerjisi oluşur. Siyah elbiseli akraba, yakın-
lar ile arkadaşlardan oluşan bir ortamın içine girip, bir süreliğine rasyonel 
dünyadan uzaklaşırsınız. Önce acı somutlaşır, giderek ağdalaşır. Bu ruh hali 
o çevrede kaldığınız sürece devam eder. Bir süre sonra ortamı oluşturanlar 
dağılmaya başlar. Acı giderek hafifler, ardından da biter. Hiçbir şey sonsuza 
kadar devam etmez. Zamanla unutulur. Artık sıra size gelmiştir.

Ben önce babamı son kez göremedim diye dertlendim. 2-3 haftada bir 
ziyaretine giderdim. Karşılıklı konuşurduk. 84 yaşında olmasına rağmen 
bulmaca çözmeye devam ediyordu. Buna karşın kitap okuma alışkanlığını 
yitirmişti. Zaten son kitabımı da okuyamadı. Aralık’ın 21‘inde bir yemekli 
toplantı planı çıkınca benim ziyaretim aksadı. Nasıl olsa yemekte görüşe-
ceğiz diye düşündüm. Bir önceki benzer toplantı yaklaşık bir yıl önce ger-
çekleşmişti. Babam şeker hastası olduğu için artık rakı içmiyordu. Yemekte 
bize birkaç kez ayran içmeyi önerdi. İlgilenmedim. Bir arada olmamızın 
tadı bozulmasın diye rakıyla ilgili bir atıfta bulunmadım. Birkaç hafta sonra 
telefonda konuşurken tüm hayatı boyunca rakı tüketmiş biri olarak içmek-
ten bu kadar çabuk vazgeçmemesi gerektiğini söyledim. Sağlığı buna izin 
vermese bile dolabın bir kenarında küçük bir şişe bulundurmasını ve zaman 
zaman evde dolaşırken onu sakladığı yerden çıkarıp kapağını aralayarak 
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koklamasını önerdim. Ayrıca kapağı uzun süre açık bırakmamasını yoksa 
alkol, yaş üzüm ve anasonun kokusunun çabucak kaybolacağını ekledim. 
Vazgeçmek zaten bana uymaz. Yere düşünce hemen ambulans çağırmışlar. 
Dürüstçe söylemek gerekirse 112 onu evden alıp hastaneye götürünce biraz 
sevindim. Zira uzun süredir doktora gitmeyi reddediyordu. Zorunlu ola-
rak bazı tedaviler uygulanıp serum verilerek onun yeniden canlanacağını, 
düşen enerjisinin yerine getirileceğini düşündüm. İşe bakın ki bu canlan-
dırma işi ters tepti ve kalbi çalışmaktan vazgeçti. Salonda oturduğu koltu-
ğun üstünde sabah çözdüğü gazete ekindeki yarım kalmış bulmacalar, kül 
tablasının yanında da o odunsu kalınlık ve tattaki sigara paketi hatıra kaldı. 
Onların uzun süre saklanacağını düşünmüyorum.

İlk günler üzüntü ve koşturmayla geçti. Biraz başsağlığı dileyenlerle 
günleri geçiştirdik. Oyalanmak iyi geliyor. Acıyı azaltıyor. Fakat telefonlar 
kesilip de kendimle yalnız kalınca babamın kaybı belirginleşti. Olur olmaz 
her küçük ayrıntıda onunla olan paylaşımlarım aklıma gelmeye başladı. 
Babam beni doğum günlerimde telefonla illa arardı. Uzak seferlere çıktığı 
zamanlarda bana mektup gönderdiği olurdu. Mektupları ilgilenmediğim 
konularda ve oldukça uzundu. Bir kez Liberya’dan gönderdiği mektubu 
anımsıyorum. Üniversiteyi yeni bitirmiştim. Afrika’da ki iş olanaklarını de-
taylı anlatan bir mektuptu. Geminin hizmet aldığı acente temsilcisiyle uzun 
uzun benim durumumu konuşmuş. Bir başka uzun mektubunu da ilkokul 
beşe giderken gönderdi. Ben bisiklet almasını istiyordum. Benim yaşım 
ve kemik gelişimim için bisikletin zararlarını anlatan görselli bir mektup 
döşenmişti. Çizimler kendisine aitti ve ortopedik olarak bazı sorunlardan 
bahsediyordu. Babamın mektuplarını pek ciddiye almazdım. Çok okuyan 
bir kişi olarak babamın her konuda fikir beyan etmesine anlam veremi-
yordum. Altmış beşinden sonra ikinci kez emekli oldu bir daha da sefere 
çıkmadı. Bana uzak düşmediğinden mektup yazmaktan vazgeçti. Telefonla 
aramaya devam etti. Aksattığı da pek olmadı.  Tabii o yitince yazdığı uzun 
ve gereksiz detaylarla dolu mektupların içeriğinden çok, onun beni karşı-
sına alamadığında gene de bana hitap etme sorumluluğu önemli oldu. Bu 
sorumlu yan onu yitirmekten dolayı acı verdi. Aradan zaman geçip de beni 
düzenli aradığı günlerde telefon sessiz kalınca bu acı kendini hatırlatıyor. 

Bankada hesap açtırırken, sigorta yaptırırken ya da bir hastane başvu-
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rusu sırasında ilk kayıtlar açılırken önüme konan formlarda illa bir yedek 
telefon numarası istenir. Bana ulaşamadıklarında aranması gereken en gü-
venilir kişinin kim olduğunu sorusuna onun telefonunu yazarak karşılık 
verirdim. Oğlum olacağını öğrendiğim zaman ilk aradığım kişi o olmuştu. 
Aradan yirmi iki yıl geçtikten sonra onu kaybedince bu acı haberi ilk pay-
laştığım kişi bu kez kendi oğlum oldu.

Babamla birlikte kaç kez uzak deniz seferlerine çıktığımızı bilmiyorum. 
Oldukça fazla sayıda olduğunu belirteyim. Yaklaşık sekiz yaşından üniver-
siteyi bitirene dek bu geziler özellikle okulların tatil olduğu zamanlarda de-
vam etti. Yay burçlarının dolaşmayı seven kişiler olduğu öteden beri bilini-
yor. Ben biraz fazla gezdim. O kadar abartılı oldu ki artık dolaşma tutkum 
zayıfladı. Fazla seçici olduğumdan çok ender uzun yolculuklara çıkıyorum. 
Turizm firmalarının sattığı 3-5 günlük birçok kent ziyaretini içeren paket 
turları ilgimi çekmiyor. Üstelik benim için tam bir yorgunluk.  

Çok eski zamanlardan beri çıktığım seferlerle ilgili çeşitli notlar tuttu-
ğumu anımsıyorum. Bazıları işe yaramaz karalamalardı. Çoğu kayboldu. 
İlkokul üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçmiştim. Sınıf öğretmeni ders 
yılı başlar başlamaz yaz tatilinde bizi en çok korkutan olayın ne olduğunu 
sordu. Bunu kağıda dökmemizi istedi. Sabah çok erken kalktığımı anlat-
tım. Gemide kimse yoktu. Müthiş korkmuştum. Yalnız kalmak o yaşlarda 
korkutucudur. Bunu ancak ileri yaşlarda idrak ederiz. Dünyanın ve insan-
ların son derece kalabalık olduğu zamanlarda yalnız kalmak istediğimizde 
bu eski anılar canlanır. Çocukluğunuzda hiç yalnız kalmak istemezsiniz. 
Gece karanlıkta, deprem olduğunda, ışıklar kesildiğinde, ateşiniz çıktığın-
da, nereden geldiğini bilemediğiniz garip sesler duyduğunuzda korkar ve 
birilerinin yanınızda olmasını istersiniz. Gemide yangın tatbikatı yapılıyor-
muş. Tüm personel Santral dairesinde toplanmış. Merkezdeki geniş kabin-
de kırmızı ışıklar yanıyordu. Kalın çelik kapıya avucumla arkası arkasına 
vurunca işlerine ara verip kapıyı açtılar. Tatbikat birkaç dakikalığına aksadı. 
Beni kırmızı ışıklı odaya alıp çelik kapıyı kapattılar. Sonra kaldıkları yerden 
tatbikata devam ettiler. İlerki yıllarda bu tür tatbikatların gerçekten yangın 
çıkarılıp da yapılanları olduğunu öğrendim. Her ülkenin kendine göre ola-
ya bakış ve yaklaşım tarzı var. Deneylerin gerçekçi adımları olmalı. Bizde 
sadece tiyatroya benzer bir  konuşma şeklinde gerçekleşiyor.  
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Bu kitabı oluşturan ilk notları Ocak-Mart 1978 döneminde ‘’Kuzey 
Denizi Yolculuğu’’ başlığı altında topladım. Notlar daha çok belli satır-
başları, karalamalar ve fikir verici kısa tümcelerden oluşuyor. Tek başına 
kitap oluşturmak için yeterli değildi. Budaha’da belirttiğim ‘’Archipele-
go’’ dan aldığım oldukça geniş bir bölüm var. Bu başlığı Türkçe’ye çe-
virdiğimde ‘‘Takımadalar’’ diye bir isim çıkıyor. Bende daha çok futbol 
takımı çağrışımı yaptı. Son notlar ise ‘’Sürgün’’ den. Bu konuyu kitabım-
da geniş bir biçimde işledim. Kitap başlığı için de uzun süre tereddütte 
kaldım. Bazı isimler fazla yinelendi ve artık çoğu abartılı klişeye dönüş-
tü. Çok yinelenen isimler ilgimi çekmiyor. Gecikme yenilikleri zorlu-
yor. “Nihil novi sub sole / Güneşin altında yeni bir şey yok’’ tümcesini 
çok gerçekçi buluyorum. Bu dünyadaki tüm çabamız yeni bir kıvılcım 
yakmak değil mi? Ne kadar başardığımızı zaman gösterecek. Uzun bir 
arayıştan sonra ‘’Akıntı Adaları’’ nda karar kıldım.

Lafı fazla uzatıp sabrınızı zorlamaya başladım. Gene de kırk sayfayı 
hatırlatayım. İnsan babasını yitirince söyleyecek çok sözü oluyor. Bu-
radakiler gerçekten özet. Bu çalışmama katkı sağlayan insanlar, başta 
desteğiyle eşim, büyük bir dikkat ve sabırla metinlerimi okuyan Nilgün 
Şarman olmak üzere çalışmama el veren, katkı sağlayan tüm güzel in-
sanlara minnettarlığımı sunarım.  

Küçükkuyu, Ocak 2023
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I

Bende oldum olası bir plan ve onunla ilintili gerilim sorunu olmuştur. 
Önce plan yaparım. Bu benim için dikkate değer bir meseledir. Onu önemli 
kılıp ön sıralarda değerlendirten gerçeklik, yaşamla aramda bir uyum kur-
ma çabasıdır. Her işin bir zamanı vardır.  Plansız en ufak bir işe girişmem. 
Kahve içmenin, sigara tüttürmenin, banyoya girmenin saati ve düzeni ol-
ması beni mutlu kılar. Yaşam, keyif alınması gereken bir mucizedir. Tüm 
kara bulutlar üzerimizden hızlıca geçer. Plan bu bakışımı destekler, yaşam-
dan sindirerek tat almamı sağlar. Yatma ve kalkma saatlerim bile şaşmaz. 
Sanki yüzlerce yıldır süregelen akılcı alışkanlıklara onay verir gibi erken ya-
tar, erken kalkarım. Aslında bir şeylere onay verdiğim, gelenekleri takip et-
tiğim söylenemez. Akılcı alışkanlıkların peşi sıra gittiğimi savlamak zordur. 
Atasözlerinden pek anlamam. Çoğu zaman onları vecizelerle karıştırırım. 
Mantıklı görünen cümlelerin içindeki pek de evrensel görünmeyen sözleri 
cımbızla ayıklayıp kafama göre kullanırım. Klişe olmayan görüşlere ilgi du-
yarım. İlla çoğunluk tarafından onaylanması gerekmeyen düşünceler bana 
daha değerli görünür. Kitsch’e pek itibar etmem. Hatta bu ölçüsüz yayılı-
mından rahatsız bile olurum. Sanatla aramda hep ciddi sorunlar olmuştur. 
Ucuzlayıp ortalık yere düşünce hepten çekilmez hale geldi. Daha bir yüzyıl 
öncesini mumla arar olduk. 

Hap gibi ortaya çıkıp evreni değiştirmeye hevesli bir sürü gülünecek 
sözcük ve düşünceyle eğlenirim. Kiminin vakit geçirme, zamanı değer-
lendirme biçimi farklı farklı özellikler gösterir. Aşırı yalın bir hayat bazen 
yorucudur. Zaman zaman düşünüyor olmak zihni açık tutar. Düşünen bir 
varlık olarak insanın bu özelliğini ne kadar kullandığı ya da kullanmayı be-
cerdiği ciddi bir tartışma konusudur. Gerçek şu ki düşünmek bireyi zorlar. 
İnsan çoğu zaman pek sıkıya gelemez. Bu yüzden bilinçsizce düşünme yeti-
si olmayan canlıları taklit eder. Genelde hayatı fazla düşünmeye gerek duy-
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madan mutluluk içinde algılayıp dünyadan göçer. Bir çelişki gibi görünse 
de mutluluğun gerçek anahtarı az düşünmektir.  

Sigara ve kahveyi birlikte içmeyi severim. Bedeni anlamsızca yoran, tü-
keten bir-iki alışkanlığım daha vardır. Ölümün zamanlı ve hayırlı olanını 
tercih ederim. Kimseye muhtaç kalmadan göçmek hayatın bize sunacağı en 
güzel hediyelerden ikincisidir. İlki elbette bize sunulan hayatın kendisidir. 
Ona sıkı sıkıya sarılmak gerekir. Belki bu anlamsız alışkanlıklar biraz da be-
deni bilinçli olarak yıpratmak için ortaya atılmıştır. İçi boşalmış, düşünme 
yeteneğini yitirmiş bir kafa ve son derece iyi çalışan bir kalp sizi uzun yıllar 
yatakta esir alır. Soluk alıp verseniz bile dünya siz olmadan dönüp durmak-
tadır. Huzur evinin bakıma muhtaçlara ayrılmış giriş katında altınız bağlan-
mış vaziyette yatarken birilerinin size ilendiğini görürsünüz. Boydan boya 
zemini İznik seramikleriyle kaplanmış koridorda elindeki bastonu sertçe 
yere vurarak zorlukla ilerleyen yaşlıyı kendinizden daha şanslı biri olarak 
değerlendirirsiniz. Karşılık vermediğiniz ya da tepki göstermediğiniz için 
duymadığınızı sanabilirler. Bir sedirin üstünde mıhlanmış gibi durur, öbür 
tarafa gönderilmeye hazır bir paket gibi hareketsiz gözlerle boşluğa bakar, 
insanların dudaklarını okursunuz. Bazen farklı bir nehir sizi alıp götürür. 
O tarz sizin doğanıza en uygun olandır. Hiç unutmayın: Sakınan göze çöp 
batar.

Kafamda, bunu yaptıktan sonra ya da şuraya giderken diye sürekli bir 
sıralamam olur. Kimisi bulmaca, başkası bilmeceyle aklını açık tutmaya ça-
lışırken, ben bu plan meseleleriyle oyalanırım. Kısa bir liste gün boyu aklı-
mın bir köşesinde beni fazla rahatsız etmeyecek yoğunlukta durur. Bu liste 
giderek ağdalaşmaya başladığında olur da bazı ayrıntıları unutup atlayabili-
rim endişesiyle küçük bir cep ajandasına kısa notlar alırım. Zira bazı plan-
lar haftaları, hatta ayları içeren ileriye dönük zamanlara yayılır. Diş temiz-
letme ya da göz kontrolü, İtalyan Kültür’de caz konseri, Fransız Kültür’de 
fotoğraf sergisi, İstanbul Modern’de Kanada filmleri toplu gösterisi, araba 
bakımı ya da fenni muayene gibi periyodik meseleler böyle cep ajandasının 
kılavuzluğunda bir sıra ve düzene girer. Sigorta gibi bazı yapışkan gerek-
lilikler siz unutmuş olsanız bile kendini bir şekilde hatırlatır. Kimi zaman 
cep ajandasının sayfaları da yetmez. Daha geniş beyaz bir sayfa üzerinde 
gördüklerim ve göreceklerim üzerine ek araştırmalar yaparım. Bazı fotoko-
piler çektirir, önemli bulduğum satırların üzerini fosforlu kalemle çizerim. 
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Kalemlerin renklerini dikkatimi arttırmak için özenle seçerim. Gazete ve 
dergilerden makasla kesilen bölümleri sayfaların üzerine yapıştırırım. Boş 
vakitlerde ya da uykusuz gecelerde bir dosyanın içinde toplanan sayfaları 
karıştırır zaman zaman da sıralarını değiştiririm. Bu garip, üzerinde çeşitli 
fotoğraflar olan selüloz kökenli birikim bana tüm hisse senedi, tahvil ve de-
ğerli kağıtlardan daha önemli görünür. Günümü olanaklar içinde önemsiz 
yanıyla değil, zorluklar içinde güç elde edilen ama önemsediğim değerlerle 
yaşamayı tercih ederim. Evrenin dengesini sağlayan harcamalar listesinde 
herkesin bir yeri ve sorumluluğu vardır. Kaçmak zordur. Yaşam plandır.  

Bütün tutulan bu notlar ve karalamalar ilk bakışta önemsiz gibi görünür. 
İnsanın yaşamla öncelikli bağı siyah beyaz, şekilsiz, kargacık burgacık 
sözcükler ya da gazete kesikleri üzerine kurulmaz. Daha çok resimli, renkli, 
daha fazla ayrıntıyı anımsatan, gülücükler, gülümsemeler, hatta kahkahalar 
içeren, küçük kalabalıklardan oluşan fotoğraflar tercih edilir. İnsanlar bir 
araya gelir. Bu birlikteliklerden yola çıkarak ortak anılar üzerine sohbetler 
edilir. Somurtkan bir dünya kahredicidir. Yeni yılda, sınıf toplantılarında, 
hafta sonlarında, düğünde, askerlikte, tatil yerlerinde insanların bir araya 
gelişleri fotoğraf makinasıyla kayda alınır. Toplanan renkli ve siyah-beyaz 
baskılar için kalın albümler oluşturulur. Onlar üzerine uzun uzun konu-
şulur. Fotoğraflarla ince karton sayfalar üzerinde zamanın belli bir uyumla 
ilerlediği tarih dizilimleri yaratılır. Bu kişinin yaşam atlasıdır. Kimi zaman 
sararmış bir fotoğrafın kenarında ya da arkasında yer, tarih, isim belirten 
notlara rastlanır. Gün gelir unutmak her şeyden daha önemli bir kaygı ol-
duğu zaman işte tutulan bu notlar, saklanan fotoğraflar değer kazanır. İnsan 
damıtılmış görsel ve yazınsal bir dünya içinde vardır. Teknolojinin sunduğu 
fazla olanaklı ve tasnif edilmemiş sanal bir karmaşanın içinde ise kaybolur. 
Herkes er ya da geç bunun bilincine varacaktır. Tüm bu birikimlerin olma-
dığı bir yaşlılık, düşünen insanda yaşanmamışlık kaygısı yaratır. Geçmiş, 
tüm olumlu ve olumsuz yanlarıyla insanı var eden en önemli değerlerden 
biridir. Eş, dost, akrabayla bir araya gelmek, bir arada fotoğraf çektirmek 
küçümsenmeyecek bir alışkanlık olmalıdır. Bazen geriye dönüp, ne kadar 
çaba göstersek de birçok şeye geç kaldığımız yaşama bakar, bazı eksikliklere 
rağmen sahip olabildiğimiz olanaklara, inatla sürdürdüğümüz mücadeleyle 
ulaştığımızın farkına varırız.  

İşte bu içinde bocalanan plan meselesi gün gelir ciddi bir soruna 
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dönüşebilir. Küçük çaplı işleri bir kenara bırakalım. Biraz daha önemli pro-
jeler gerilim yaratabilir. Basit işler zaten otomatiğe bağlanmıştır. Onlar artık 
plan yapılma evresini geçmiş bir tür alışkanlığa dönüşmüştür. Bunlar insanı 
rahatsız etmeyen, sizi köreltmeyen alışkanlıklardır. Üzerlerinde fazla dü-
şünmezsiniz. 

Yılgınlık yaratansa zor işlerdir. Örneğin sabahın ilk uçağıyla yolculuğa 
çıkmak önemsenmesi gereken bir meseledir. Akşam erken yatarım. Uzun 
gece bir türlü bitmek bilmez. Yatakta döner dururum. Yolculuk endişe ya-
ratır. Acaba erkenden kalkamayacak ve uçağı kaçıracak mıyım ya da hava 
limanına giderken taksinin lastiği patlayacak ve ben uçağa yetişemeyecek 
miyim türü karamsar ilk öngörüler bu endişenin dayanak noktalarıdır. 
Sabaha kadar uyuyamam. Bir noktadan diğerine uçmak, yer değiştirmek 
öyle basit bir iş değil, birçok ayrıntısı olan karmaşık bir denklemdir. Acaba 
atladığım, kaçırdığım bir evresi, zorluğu kalmış mıydı sorusu da bir kenar-
da tüm çetrefilliğiyle sırıtarak durmaktadır. Bu içinden çıkılmaz sürecin 
yorgunluğundan arada daldığım olur ama kendime geldiğimde gözlerimi 
daha bir açık tutarım. Bazen uzun bekleyiş ve yorgunluk göz kapaklarımın 
düşmesine neden olsa da kendimi toparlayarak yeniden sonuna kadar açık 
göz evresine geçmem fazla zamanımı almaz. Tedirginlik koyu, şekersiz bir 
fincan kahve içmiş kadar etki yapar. Saatin alarmını kurduğum bir gerçek 
ama çalar da duymazsam meselesi bu endişeli halime ancak katkı sağlar. O 
vaziyette yollara düşerim. Hırızmam çıkar. Gün bir türlü bitmek bilmez. 

Bu erken uçak meselesi iyice soruna dönüşünce bu kez geç uçakla seya-
hat edeyim dedim. Rahat rahat banyomu yapıp kahvaltımı ettim. Özellikle 
küvette uzun kaldım. Ağır ağır yola çıktım. Bir de baktım ki bütün gün 
yolculukla geçmiş. Üstelik havalimanına giderken oluşan yoğun trafikten 
tutun, bavulların güvenlik kontrollerinden geçmesi, uçağa verilmesi 
ek zaman kayıpları yarattı. Uzun kuyruklar gereksiz yorgunluk yarattı. 
Aslında erken uçak ya da geç uçak değil bence yolculuğun kendisi endişe 
kaynağı. Düşünün ki havada ortaya çıkan bir türbülans, sağa sola savrulan 
ayaktaki yolcular ve uçak yere inerken toplu halde pilotu alkışlayanlar bu 
endişe meselesinin biraz da toplumsal bir yanı olduğunun ipuçlarını verir. 
Aynı meseleyi başkalarıyla paylaşıyor olmak içinize su serper. İnsanların 
gösterdiği farklı tepkiler kültür alışkanlıklarının ve birikimlerinin birer 
sonucudur. Kimisi kendini bir rüya seansının içinde toz pembe bulutların 
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üstünde görürken, kimisi kalkış sırasındaki motorların hışmından kanattaki 
tüm cıvataların yerinden sökülebileceği endişesi duyabilir. Bu biraz da 
yolculuğun türü, amacı ve içeriğiyle ilgilidir. Uçaklarda acı deneyimlerden 
öğrenilmiş değişmeyen kural şudur: İnişte ve kalkışta kabin ışıkları 
söndürülür. Bu yolcunun gözlerini uçuşun en tehlikeli evresine hazırlamak 
içindir. Sıkıcı güvenlik önlemlerini vurgulayan açıklamalar aniden gerekli 
olabilir. Karanlığa alıştırılan gözler acil çıkış kapılarının üzerindeki ışıklı 
uyarılara hazır beklemektedir. Zaman içinde deneyimler bireyi olumsuzdan 
olumluya doğru yönlendirir. Yaşamak ve hayatta kalmak önemli bir 
eğitimdir. Bilinçaltının gizli bir koridorunda bekleyen hızla uçma tutkusu 
güzeldir ama gidip de dönmemek var olasılığı atlanamaz. Endişe salgın bir 
hastalık gibi dört bir tarafa yayılır. Bu kaygının kalabalık yoldaşları vardır.

Yakın yörelerde özellikle arabayla, plan yaparak tatile çıkmak ile plan-
sız tatile çıkmak arasında bazı farklar oluşur. Plansız spontane bir tatilin 
özgürlük, farklı duyum ve heyecan yaratan bir yanı vardır. Kısa süreli bilin-
mezlik cezbedicidir. Oysa planla belirlediğiniz tatil onu en iyi şekilde değer-
lendirme açısından avantajlar sağlar. Yer bulamama riski ortadan kalktığı 
gibi oluşacak maliyet en düşük seviyededir. Ayrıca bu tatil bir tur düzenle-
yen şirket kanalıyla yapıldığında ödeme taksitlendirilebilir. Dolayısıyla eko-
nomik açıdan boyumuzu aşan bir tatil bir yıla yayılan ödeme seçenekleriyle 
kişiyi zorlamayan koşullara gelir. Böylelikle kimi hayal gerçek olur. Plan ya-
pıp yapmamak kişinin kendi tercihidir. Planın özgürlükle ilişkilendirilmesi 
de bireyin bakış açısına bağlıdır.

Ben plan yapmadığımda endişeli olurum. Zaman içinde plan ve endişe 
birbirine karışır. Plan yapmamaktan doğan endişe ile endişeden kaynakla-
nan planlama iç içe geçer. Dolayısıyla her biri diğerinin kaynak suyundan 
beslenir. Böyle zorlu zamanlarda işler karışır ve içinden çıkılmaz bir hale 
gelir. Plan bir ölçüde alışkanlığa karşı çıkıştır. Siz plan yaparak olması gere-
kenin dışında olasılıklar yaratabilirsiniz. Örneğin rutin yürüyüş yolunuzu 
değiştirir yeni varış seçenekleri öne çıkarırsınız. Bu seçenekler en iyileri ya 
da kısaları olmayabilir. Yeni seçeneğin önemi alışkanlık yaratan kolaycılığa 
karşı çıkmaktır. Alışkanlık illettir. Kanser nasıl vücudun dört bir yanını ya-
vaş yavaş sararsa, alışkanlık da ruhun dört bir yanını öyle sarar. İnsanı içten 
erken çürütür. Ruhu, kurtlanmış bir elmaya çevirir. Çürümüş bir ruhun en 
belirgin özelliği her haltı bilmesi, her konuda ahkâm kesmesinden başka bir 


