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Denizi özledim bu akþam. Ona sarýlmayý, onu hissetmeyi, içinde kaybolmayý...
Etten yapýlmýþ bedenimden, fiziðin tanýmlayamadýðý duygularýma kadar onu
yaþadým. "Dýþarýya" çýktýðým ilk an,
sükunetle karþýlarken bilmediðim ve daha
sonra bildiðim için zaman zaman piþman
olduðum þu hayatý, ebe dokunduktan
sonra çýplak bedenime, aðlayarak
karþýladým. Kendilerinin kim olduðunu
bilmediðim insanlar, ben aðlarken mutlu
oldular. Ýlk ve son an, o andý insan için.
Deðer verdikleri bir varlýðýn aðlamasý, ilk
ve son kez insaný mutlu etmiþti."Bir
taneymiþ" dediler dünya. Hade arada bir
"iki tane" olsun. Ama üç tane olabilir mi
dünya? Olur. Peki üç tane dünyayý, bir
anda yaþabilir mi insan? Evet! Üç tane
dünyanýn içinde yaþýyorum ben.
Yorumsuz, salt kendiliði içinde var olan
dünya. Sözde "objektif" olan. Masanýn
masa gibi durduðu, aðacýn orada olmasý
için orada bulunduðu, arabalarýn, binalarýn
ve insanlarýn "böyle" olmalarýnýn "gerekli"
ve "doðal" olduðu; yani herþeyin kendiliði
içinde "normal" kabul edildiði... "Ýnsan
doðasý bu! Ya da insanýn doðasý bunlarý
gerektiriyor!" söylemlerinin günlük yaþam
dilinde, sýkça duyulduðu bir dünya. Ýkincisi, kendi kafamda yarattýðým; kendimi
özgür hissettiðim, güllük gülistanlýk olan
hani. Daha doðrusu, yaþamak, duymak ve
bilmek istediklerimi bildiðim ve geri kalan
diðer "þeyleri" aslýnda umursamadýðým,
dikkate almadýðým, kendi kafamda yarattýðým gerçeklik ile yaþadýðým ve hayatý
algýlamaya o gerçekliðe göre deðerlendirdiðim dünya. Üçüncü dünya da;
farkýna vardýðým, keþiflerle dolu olan. Yani
acýlarý, yýkýmlarý ve hüzünleri...Yani mutluluðu, huzuru ve þefkati içinde barýndýran.
"Kendime" göre deðil de, var olanýn yarattýðý, etki ve tepkinin birlikte birbirini þekillendirdiði, mutlaklýk kavramýnýn yer edinmediði, hiç birþeyin normal olarak kabul
görmediði, insan doðasýnýn ya da nesnelerin doðasýnýn deðiþebilirliðinin söz
konusu olduðu, çevrede olup biten olaylarýn olmasý gerektiði gibi deðil de, belirli
mekanizmalar tarafýndan belirli amaçlar
için yapýldýðý, kalabalýk dünya. Tekrar saymamýz gerekirse isimlerini; 1. Normal
Dünya, 2. Yalnýz Dünya, 3. Kalabalýk
Dünya. Üç tane birbirinden "farklý" olan bu
dünyalarýn, hangisinin içinde, gece
gündüz bas bas baðýrdýðým "özgürlük"
dedikleri þey?
Ýçinde yaþadýðým bu dünyada (üç
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dünyanýn birlikte bir dünya olduðu),
seçmek isteyeceðimden ya da seçebileceðimden daha fazla çeþit var. Örneðin;
bir ayakkabýnýn yüzlerce çeþidinin olmasý,
hiç de anormal bir durum deðil. Bu,
herþeyin "normal" olduðu, "Normal
Dünya'ya" göre alýþýlmýþ koþullardan bir
tanesi. Ýstediðimden daha fazla çeþidin var
olmasý, bana "seçme özgürlüðü" yarattýðý
ve kendimin de özgür olmasý gerektiðini
düþündüðüm için, herhangi bir sorun teþkil etmiyor. Çünkü benim özgürlüðüm, bana
ne kadar çeþit sunulursa o kadar artýyor.
Burdan da anlaþýlacaðý gibi, "Normal
Dünya" ve "Yalnýz Dünya" birbirini tamamlayan iki olgu. Acaba, kendi özgürlüðüm
bana ne kadar çeþit sunulursa o kadar mý
artýyor? Baþka bir deyiþle, ben bu çeþitler
arasýndan ne kadar fazla ürün tüketirsem,
o kadar mý fazla özgürleþiyorum? Galiba
bu sorular sadece "Kalabalýk Dünyada"
kendi cevabýný bulabiliyor.
Bugün hangi ayakkabýyý giysem? Siyah
olaný. Yok yok! En iyisi ben yeþil olanlarý
giyeyim. Hýýmmm. Yeþiller de olmaz.
Ayþe'nin ve Mehmet'in de týpkýsýnýn aynisi
olan yeþil ayakkabýlarý vardý. Þu köþede
duran gri renkli ayakkabýlar, iyiye benziyor.
En iyisi ben onlarý giyeyim. Hem kimsenin

ailede babaya, okulda
öðretmene, askerde komutana,
partide baþkana karþý çýkamayýz.
Babanýn çocuðu, komutanýn
askeri dövmesi, onu aþaðýlamasý
hep normal ve doðal olmuþtur.

daha öyle, ona benzer bir ayakkabýsý yok.
Tek ve orjinal. Ýþte doðru iki kelime; Tekim
ve tek olduðum gibi orjinalim de.
Bir bilet kesmeli. Nereye mi? Düþlerime
giren "Kalabalýk Dünya'ya". Kabý altýn
kablama olan, gözleri kamaþtýran bir
yoðurt kabý gibiyim, yalnýz ve normal
dünyada. Bu yoðurdu da yesek fena
olmaz. Hem çok lezzetli olmalý. Baksana
orada, nasýl ihtiþamlý bir þekilde duruyor.
Yoðurdu yemeliyim. Ne? Yoðurt çoktan
küflenmiþ. Hem de leþ gibi kokuyor. Yoksa
ben yoðurt gibi miyim? Yok caným! Ýnsan
hiç sütten yapýlýr mý, mayalanmaya
býrakýlýr mý? Ben yoðurt gibiyim. Dýþý altýn
kaplama olan, gözleri kamaþtýran. Peki içi
nasýl olan?
Yaþamýn kendisi belirli mekanizmalar
tarafýndan organize edilip sistemleþtirilmiþ. Önüme konulan, binlerce þey
arasýndan hangisini, neden seçmem
gerektiðini bilmeden, her saniye aslýnda
biþeyleri seçiyorum. Bu tercihlerin kendi
elimde olduðu ilizyonunun içinde de,

kendimi özgür hissediyorum. Salt "tek"
olma ve salt "orjinalliði" arama kaygýlarý
içinde, bugün hangi giysiyi giysemde farklý olsam, kendimi nasýl beðendiririm vs.
sorularýyla birlikte, aslýnda her an tedirgin
ve aslýnda her an büyük korkular içinde
yaþamý tüketmekteyim. Seçme özgürlüðümün olduðunu düþündükçe, ve bunun
için sevindikçe, tutsaklaþmaya doðru
gidiyorum. Bir insan neden ayakkabý
giyer? Bir insanýn kaç tane ayakkabýya
ihtiyacý olur ki? Kendi düþünsel ve fiziksel

Bugün hangi ayakkabýyý giysem?
Siyah olaný. Yok yok! En iyisi ben
yeþil olanlarý giyeyim. Hýýmmm.
Yeþiller de olmaz. Ayþe'nin ve
Mehmet'in de týpkýsýnýn aynisi
olan yeþil ayakkabýlarý vardý. Þu
köþede duran gri renkli
ayakkabýlar, iyiye benziyor. En
iyisi ben onlarý giyeyim.

varlýðým, neden kendini ayakkabý üstünden tanýmlasýn ki dünyaya?
Sorunlara karþý sorulmamýþ sorularýn
varlýklarý, güçsüz bir þekilde yaþamýn
içinde yer alýr. Ama sorunlarýn çözümüne
dair sorulmuþ sorular, yaþamýn içinde
büyük bir aðýrlýk taþýr. Nedenlerin olmadýðý
bir dünya korkunçtur. Korkunç olduðu için
korku vericidir. Ve iþte o korku vericilik
sayesinde, ailede babaya, okulda
öðretmene, askerde komutana, partide
baþkana karþý çýkamayýz. Babanýn
çocuðu, komutanýn askeri dövmesi, onu
aþaðýlamasý hep normal ve doðal olmuþtur. Öðretmene kutsal saygý çerçevesinde
tapýlmalýdýr. O, ne söylerse doðrudur.
Partinin baþkanýný eleþtiremezsin. O
toplumun lideri, o toplumu kontrol edebilecek yetide olan tek insandýr. Her zaman,
babama, öðretmenime, komutanýma vs.
saygý duymam lazým. Bu insanýn doðasýnda vardýr. Onlar hep vardý ve varolacaklar.
Karýþýk, karmaþýk ve aslýnda bir o kadar
da düzenli bütün bu olup bitenler. Üç tane
dünya yok yaþamýn içinde. Kim demiþ ki
üç tane var diye. Sýrf yeni biþeyler söylemek için, yeni isimler mi bulmak lazým?
Her söylenen, her ortaya atýlan doðru
olsaydý, vay halimize? "Özgürlük mü?"
dedin. Evet özgürlük dedim. Peki özgürlüðü bulamadým ya da özgürlük diye biþey
yoktur desem sana? Kendimi gece
gündüz boþa yýrtýyorum desem kendime?
Bu kez insanlar aðlarken, ben gülsem
kahkahalar atarak, çok mu bencil olurum?
Yok caným! Bu benim doðamda var zaten.
Neden ayýp olsun ki! 

