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Merhaba insan,
Seninle konuşmaya çalışıyorum ancak

ne yazık ki başaramıyorum. Ortaokula
giderken, anneme ve babama mektup
yazar yatak odasının kapısının altından
atardım. Yazdığım mektuplara cevap ala-
mama rağmen, belli bir süre yazmaya
devam ettim. Onlarla da, seninle olduğu
gibi konuşmakta güçlük çekiyordum. İşte
bundan dolayı yazının, birbirimizi “anlama”
sorununu çözeceğini umuyorum. Seninle
ilgili olan herşeyi, sana mektup yazarak
anlatabilir miyim? Sen ne dersin?
Biliyormusun, kendimi sözlü olarak ifade
edebilmekte zorlanıyorum. Belki öyle
görünmüyorum ama öyle hissediyorum.
Açıkcası, kendimi senin yanında çok
huzurlu hissetmiyorum. Herşeye rağmen
huzurlu olmak istiyor bu problemi seninle
aşabileceğime inanıyorum. İnsan
düşündüğü herşeyi gerçekleştirmek adına
iyi veya kötü bir yerlerden başlamalı...
Seninle konuşmaya böyle başladım işte.

Hangi evde, hangi mahallede, hangi
sokakta, hangi bölgede ve hangi coğrafya-
da yaşadığını bilmediğimden, sana mektu-
plarımı sadece “oraya” postalayarak
ulaştırabileceğimi düşündüm. Sanırım
“orasının” neresi olduğunu hatırlamadın.
Seninle seviştiğimiz, ardından bulutlara
baktığımız bulutlardan hayat yarattığımız o
yer vardı ya. Hani sen kahve içtikten sonra
gözlerine bakarak fal baktığım yer. Hani
bisiklet sürmeyi öğrendiğim, bana vur-
duğun, seninle eylem yaptığım, sana yalan
söylediğim, seninle kitap okumaya
başladığım, emeğimi satıp para
kazandığım, seninle kavga edip ardından
ağlayarak uzaklaştığım o yer, orası işte. O
yer, orası işte dediğim hep ilklerle hep
seninle dolu. Hala hatırlamadın öyle değil
mi sevgili insan? O yer orası işte dediğim
“dünya”… Sana olan mektuplarımı
dünyaya gönderiyorum. Benim nerede
olduğumu sorma lütfen. Çünkü kendini
kapattığın, için için çürümeye başladığın, o
odanın kapısını açıp bir bakarsan beni
göreceksin. O yüzden bana neredeyim
diye sorma. Nerede olduğumu sen çok iyi
biliyorsun. Umarım sana ulaşır sen de
mektupları okur ve bana bir gün cevap
yazarsın. Seni karşılık beklemeden seviyo-
rum ama bu nereye kadar böyle gider
orasını bilemiyorum.

Senin o güneş gözlüklerini hiç sevmiyo-
rum sevgili insan. Seninle konuşurken göz-
lerinin içini göremediğimden eskisi gibi seni
hissedemiyorum. Bir zamanlar bir ay kadar
sigara içmişliğim vardı. Yediğim, hiçbir

şeyin tadını alamamaya başlayınca hay-
atın tatı kalmadı diyerekten sigarayı bırak-
tım. Yaşadığım hayatın tadını da ala-
mazsam, yani tatsızlaşırsa yaşam onu
neden yaşamaya devam edeyim ki?
Tamam anladım güneş gözlerini rahatsız
ediyor etmesine, seninki bu rahatsızlığın
ötesinde bir yaşam biçimine dönüştü.
İnsan evde neden güneş gözlüğü taksın,
ya bir sınıfın içinde ya da herhangi gölge
bir yerde? İşte bunu bir
türlü anlayamıyorum.
Modern insanın yani
senin gözlüklerin sana
hayatı sadece bir renk
olarak tanıtıyor.
Gözlüklerin hangi renk-
teyse, sen herşeyi o
renkte görüyorsun.
Bütün insanları ayni
renkte görmek, bir
ağaca bakarken onun
yapraklarındaki ışıltıyı
görememek, kuşların,
çocukların, sevgililerin
gözlerindeki parıltıdan
uzak durmak herşeyi
suni bir renkten izlemek
hiç sıkıcı gelmiyor mu
sana? Bulutların,
gökyüzünün, gök
kuşağının rengini, yani
arpaların, bostanların,
portakalların, uçurtmaların rengini yani
insanın rengini göremiyorsa ruhun, ruhun
nasıl renklenerek çoğalacak nasıl umut-
lanacak nasıl heyecanlanacak? Sen hep
ayni renkte bakarsan hayata, nasıl çoğala-
cak düşüncelerin, düşlerin? Sen değil
miyidin geçenlerde bana gözleri görmeyen
insanların belli bir süreden sonra rüya
görmediklerini anlatan. Sen farkında
değilsin ama kendini körleştiriyorsun.
Hayata bakmayı unutuyor rüyalarını tek
renkte görüyorsun. Hani biz seninle ren-
garenk bir dünya yaratacaktık? İnsan gönül
gözüyle gördüğü gibi yaratır. Sen yüreğinin
gözünü tek renkten görmeye alıştırırsan,
yaratacağın dünya o tek rengin içinde
sıkışıp kalır. Seninle düşlediğimiz o
dünyayı yaratamayız sevgili insan çünkü
senin düşlerin rengini kaybeder, sen rengi-
ni kaybedersin. Yaşadığım kapitalist dünya
yeterince renksiz, bir de sen renksizleşmek
için gönüllü olursan vay halimize?

Seninle konuşurken gözlerini
göremediğim için kendimi kocaman iki
ayaklı bir taşla konuşur gibi hissediyorum.
Beni dinleyip dinlemediğini gözlerinin bana
bakıp bakmadığını, konuştuğumuz
konudan sıkılıp sıkılmadığını, heyecan-
lanıp heyecanlanmadığını inan hiç

anlamıyorum. Seninle konuşuyorum
konuşmasına da yüreğinle konuşamıyorum
hissedemiyorum seni. Hep eksik kalıyor
muhabbetlerimiz.

Geçenlerde yolda giderken, “merhaba
insan” diye sana seslendim. Seslenişim, bir
bağrışa daha sonra da bir çığlığa dönüştü.
Sesim birşeylere dönüşürken sen bir kez
olsun bana dönüp bakmadın. Seni incitmiş
miydim? Bana darılmış mıydın? Ama

aramızda hiç kötü bir
muhabbet geçmemişti.
Zaten uzun zamandır
da görüşemiyorduk.
Aradan birkaç gün
geçtikten sonra, seni
otobüste gördüm. Sen
en önde oturuyordun
bense en arkada. Beni
farketmedin. Yine sana
“merhaba insan” diye
seslendim. Sana
seslendim seslenme-
sine ama senin dışında
herkes baktı bana.
Onlar da insan ya!
Acaba bizim insan,
insan değil mi dedim
kendi kendime? O yüz-
den mi bakmadı bana?
Sen ne dersin?
Vazgeçmedim tam sen
otobüsten iniyorken

apar topar ben de indim. Arkandan büyük
bir telaş içinde koşmaya başladım. Bir de
ne göreyim beğenirsin? Kulaklarında iki
tane, pamuk gibi ama pamuk gibi değil,
küçük demir pirililere benzeyen ama demir
pirili de değil, birşeyler var. Sana
seslenecek takatım kalmadı ey insan!
Sonradan başka bir insan arkadaşımdan
öğrendim ki, müzik dinliyormuşsun o yüz-
den seslenişimi duymamışsın. Kulaklarını
herşeye kapatıyorsun. O yüzden mi kulak-
lıkla müzik dinliyorsun? Kaçmak için mi?
Kendini yalnızlaştırmak için mi yoksa yalnı-
zlığını eğlenceli hale dönüştürmek için mi?
Sevgili insan, neden kendinden başka
hiçbir şeyi dinlemek istemiyorsun?
Yaşadığın dünyanın çıkardığı sesleri
beğenmiyor musun? Sana hak vermiyor
değilim, aslında güzel bir yaşama, dünyaya
insana dair çıkardığımız sesler,
çıkardığımız diğer kötü ve bozuk seslerden
daha az olmaya başlasa da, bunları
çıkaran yine sen değil misin? Kulaklarını
kapatarak kulaklarına başka sesler din-
leterek, nereye kadar duymamazlıktan
geleceksin? Nereye kadar kaçacaksın?

Gürültülü bir dünyanın içinde hayalet gibi
dolaşmak mıdır insana dair söyleceğimiz
son söz? Ne dersin?�
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