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Ben Dersim’de doğdum. Çocukluğum köyde geçti. Annem ve babam aynı 

köylü. Böylece iki nene, dedeler de şey, yakındı hep yani. Dört yaşıma kadar biz 

köydeydik. Ondan sonra bir İzmir’e göç olayı oldu. Dedem buradan ev almıştı. 

İki katlı, alt katta amcamlar, üst katta biz yerleştik işte. Birinci sınıfı falan 

burada okudum. Ondan sonra bizimkiler şehirde, yani şehir dediğim “***” 

mahallesi. Biraz daha şehrin dışı ama. Burada dayanamadılar galiba. Onu çok da 

hatırlamıyorum ama. Burada kalmaya devam etmek istemediler. Babam köye 

dönmek istedi. Sonra köye döndük. Köye döndükten sonra, babam işte 

hayvancılığa falan başladı. Onu da yapamadı. Bir yıl köyde dedemlerin evinde 

yaşadık. Daha sonrasında da ilçeye taşındık. Yani babamın o zamanlar doğru 

düzgün bir işi yoktu. Açıkçası kardeşim doğana kadar doğru düzgün bir şey, iş 

şeyi yoktu. Çünkü burada şoförlük yapıyordu. “***” galiba şoförlük yapıyordu 

ve şey. Hani iyi de kazanıyordu aslına bakarsanız. İzmir gibi bir yer için. Ama 

sanırım köy onun çok çeken bir şeydi. Ya bu biraz benim için kötü oldu. Çünkü 

burada, burada devam etseydim okula, belki farklı bir hayatım olacaktı. Farklı 

okullarda okuyacaktım. Farklı ortamlarda büyüyecektim falan diye. Daha 

bilinçli ya da daha açık bir gelecek olabilirdi diye düşünüyorum. Sonra, çünkü 

sonraki dönemim yani orada tekrar okula başlama, işte köyden ilçeye git gel 

falan. Biraz şey, hastalıklarım falan oldu. Yani öyle şey değil de. Bronşitti işte 

falan filan. Ki bronşitin çok ağır bir şeyini yaşamıştım o zaman. Hala izlerini 

taşıyorum. Bir, bir yıl kadar köyde kaldık. O süre annemin ve babamın bir 

boşanma kararı olmuştu. Zaten ben kendimi bildim bileli hiçbir zaman evde 

kavga falan eksik olmazdı. Şiddet hiç görmedim, babamın anneme ya da 

annemin babama. Ama sözlü kavga, bağırışlar falan yani bizim ailemizin bir 

parçasıydı.  Annem dominant bir kadın. Babam da tam tersine şey biraz daha 

sessiz bir adam. Boşanmalarına izin vermediler. Bizim şey vardır, dedeler vardır 

bizde hep. İşte bir dedeyi çağırdılar ve onların barışmasına, barışmasını 

sağladılar böyle. Ama ben mesela o zaman şey, ikinci sınıfa gidiyordum ve 

boşanmaları beni mutlu ediyordu. Yani boşanma fikri beni o zaman mutlu 

ediyordu. E istiyordum boşanmalarını yani. Tek çocuktum. E iki şey nenelerimle 
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dedelerimle aram hani çok iyiydi. Hani seviliyordum da. Zaten köy de kalabalık, 

akraba işte hala, amca falan olduğu için. Şey, hani iyiydim orada. Onların 

boşanması benim için iyi olacağını düşünüyordum hep. Ama boşanmadılar. Ve 

şey, uzatıyor muyum bilmiyorum ama. Hatta barışsınlar diye işte gelip bana 

birileri işte git annene şunu söyle, git babana bunu söyle falan derdi. Ben gidip 

söylemezdim asla. Onun dışında o kısımla ilgili söyleyebileceğim… 

 

Yani, başka? Sonra zaten dediğim gibi ilçeye taşındık ve ben dokuz buçuk 

yaşındayken sanırım yani aramızda on yıl var, kardeşim oldu. Erkek kardeşim. 

Sonra dedem bize bir ev yaptı. Oturduğumuz ilçede. O eve yerleştik. Ben işte 

ilkokul ve ortaokulu o ilçede okudum. Benim için çok şey değildi. Sokakta 

geçirdiğim vakit dışında, çocukluğum kötüydü aslında. Böyle sürekli sonradan, 

yirmi yaşından sonra çözmeye çalıştığım, neden böyleyim diye, neden bunu 

yapıyorum, neden böyle davranışlarım var diye hep çözmeye çalıştığım bir 

çocukluğumun bir kısmı var. Ve bunların çoğunun arkasında annem olduğunu 

düşünüyorum, bu olumsuz şeylerin. Babam zaten çok ilgisizdi hani aynı evde 

kaldığımız böyle sıradan bir adamdı benim için. Ama kardeşim doğduktan sonra 

tabii biraz daha şey oldu. Böyle annemin, annelik duygusu galiba gelişmeye 

başladı. Çünkü şöyle bir erkek çocuk aynı zamanda ve hani nedense bir şey 

oldu. Ona böyle nasıl diyeyim? Hım, büyük bir ilgi vardı yani kardeşime. Bu 

beni rahatsız eden bir şey olmadı hiçbir zaman onu söyleyeyim. Çünkü aramızda 

zaten on yaş var. Hep ben şeydim, korumacı bir tavrım da vardı. Ortaokulun 

sonuna kadar annemle hiç anlaşamadık. Ve ortaokulun sonuna kadar neredeyse 

her gün dayak yiyordum, yani hatırlıyorum. Kaçıyordum, sokağa gidiyordum 

işte oyun oynamak için falan filan. Yani sürekli zamanımı dışarıda geçirmeye 

çalışıyordum. Öyle asosyal bir çocuk da değildim. Ortaokulda benim bir 

odaklanma problemim olmaya başlamıştı, yavaş yavaş. Onu hatırlıyorum. Ne 

çok fazla ders dinleyemiyordum mesela, onu hatırlıyorum. Ve bu hala geçerli. 

Yani benim ders dinleme sürem on dakika, on beş dakika oluyordu. Yani 

derslerim çok kötü değildi, eyvallah ama şey… Hım, istediğim olmuyordu yani. 

Bizimkiler de çok umursamıyorlardı zaten. Hani sonuçları falan filan işte.  
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Sonra o evden çıkmak istedim ben. Yani lise sınavları vardı. Bunu öğrendim 

işte. Benden bir üst arkadaşım Tunc… Şey, Dersim Merkez’e, şeye işte yerleşti 

orada bir okula. Orada yurtta kaldığını falan işte öğrendim. Sonra dedim ki hani 

ben de yapmalıyım, gitmeliyim yani buradan. Ya yurtta kalmak istiyordum ben 

açıkçası. Tabii şey, sınava girdim falan filan. Bir tane okul geldi işte Anadolu 

Lisesi. Ona kaydımı yaptım. Yurda gittim. Onun, buraya kadar bir şey, sınır 

çekeyim.  

 

Bundan öncesinde de çocukluğumda, annemin, annemle ilgili hatırladığım hiç 

güzel bir şey yok. Babamla ilgili hatırladığım tek güzel bir şey var. Onda da 

bizim şey vardı, ahır gibi bir şey vardı, hayvanları koymak için. Kışın o taş ve 

kapının birleştiği yer hep şeydi. Düşmüş böyle işte yıkılmış falan. Oraya kuşlar 

sıkışırdı. İçeri girmek isterlerdi soğuktan. Onları tutup bana verirdi. Hatırladığım 

en güzel ve tek güzel şey bu galiba. Bir de bir kere, evet şey. Bir oyuncak araba 

getirmişti galiba, onu hatırlıyorum hayal meyal. Onun dışında annem ve babam 

sanki biz ilçeye taşınana kadar yoklar gibi bir şey. Yani yengem de anlatır 

mesela, amcamın eşi. Beni büyüttüğünü söyler hep. Hani o da istemediği bir 

evlilik yaparak gelmişti ve tek tesellisini, çok benim küçüklüğümde, benim evde 

olmam olduğunu söyler hep. Geçekten bana bir etkisi olduğunu düşünüyorum 

onun. Hatırlıyorum da az buçuk zaten. Halam, yengelerim, onlarla böyle 

anılarım var. Güzel de böyle bana baktıklarını falan biliyorum ama. Annemle 

ilgili hatırladığım tek şey, işte dövmesi falan yani. Yani çok şeydi, bu konuda. 

Hepimiz dayak yemişizdir çocukluğumuzda. Ama bence herkesin etkilenme 

derecesi farklı. Yani ben galiba biraz daha hassas bir şeye sahiptim. Mesela 

erkek çocukları genelde bunu gülerek anlatırlar. Ama ben bunu hiç gülerek 

anlatamadım mesela benim içimde hep bir şey, yara olarak kaldı.  

 

Hım…Bir hayal şeyim yoktu benim, hatırlamıyorum hiç hayal kurma olayı, 

yaşamadım. Hatırlamıyorum yani.  

 

Bizim Alevi toplumunda kız çocuğu çok şeydir aslında, sevilir. Yani şey 

yapmazlar. Çok fazla ayrım yapılmaz. Hani tamam kardeşim erkek olduğu için 

belki biraz daha ilgi gördü ama. Okuturlar, yani en azından okula gönderirler 
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yani ilgilenmeseler bile. Şey, annem ve babam dışında çocukluğum güzeldi 

aslında. Bolca oynadım, kuzenlerim vardı. İşte amcamın kızına abla derdim ve 

hala ablamdır. Üniversiteyi de onun yanında okudum zaten. Yanisi köyde şey 

bir çocuktum. Hani herkesin böyle sevdiği bir çocuktum. Onu hatırlıyorum. Şey 

geçmedi benim için. Dışarısı travmatik geçmedi, güzel geçti. Ne zaman İzmir’e 

geldik, o zaman şey, annemle tek başıma kalmışlığın verdiği bir şey oldu işte, 

sıkıntı oldu. Yani, annem sadece böyle evde temizlik yapar. İşte doğru düzgün 

yemek yapmak istemez. İşte sağlığıma ya da yediğime, içtiğime tek çocuk 

olmama rağmen hiç dikkat etmedi. Ve ben bunları sanki kendim 

uyduruyormuşum gibi düşünürdüm hep bazen. Acaba yanılıyor muyum diye. 

Ama büyüdüğümde insanlar, yani akrabalarım bunları, benim düşündüklerimi 

anlatmaya başlayınca bana, ben dedim ha demek ki ben uydurmuyormuşum 

yani. Hatta burada bir dayım var benim. Vardı daha doğrusu, dayım öldü de. Eşi 

duruyor. Eşi yaşıyor yani ben görüşüyorum onunla. Onların da bir kızı vardı 

benden iki yaş küçük. Kız böyle o kadar güzel bakmışlar ki işte aramızda şey, 

iki buçuk yaş var. Ve o, fotoğrafımız da var hatta, aynı boydayız. Yani. Gelişim 

konusunda da şey yapmışlar. Ve ben onların evine gittiğimde burada, İzmir’de 

çok şeydim yani rahattım falan çok. Böyle ilgileniliyordum falan böyle. Öyle. 

Onun biraz şey yapardım, imrenirdim ona. Onun odası vardı. Bizim de üç artı 

bir evimiz vardı ama benim mesela odam yoktu. Ben onu çok kıskanırdım. Onun 

var, bir sürü oyuncakları var. İşte kurslara gidiyor, anaokuluna gidiyor falan. 

Anaokuluna gitmek istiyordum, göndermediler. Zaten okula yedi yaşında 

başladım. Bir yıl da geç verdiler. Niye öyle bir şey yaptılar? Bilmiyorum. Öyle 

bir çocukluk. Yani şey, dışarıdan bir şey görmedim çocukluğumda. En azından, 

kaç yaşına kadar diyeyim? On yaşına kadar bir dışarıdan bir şey görmedim. 

Hatta nenelerim, nenem falan beni annemden çok kurtarmışlığı vardır, 

hatırlarım. 

 

Oyun, şey, topumuz falan yoktu bizim ama bu yedi tane taşı üst üste diziyorsun 

ya. O oyunu oynardık. Etraftaki poşet, işte bez, bu tarz şeyleri bir araya getirip 

top şekline getiriyorduk. Kalabalıktık o zaman. Hem kuzenlerim hem de köyün 

başka çocuklukları olduğu için, onlarla oynuyorduk yani. O top, onu top 

yaptığımız şeyle işte o taşları yıkmaya çalışıyorduk işte. O, öyle bir oyun vardı. 
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Onun dışında, bu ablam dediğim kuzenim benden kaç yaş büyük? Altı yaş falan 

büyük. Tabii biraz büyüdüğümde hani oyun şey yapabildiğimde onunla çamur, 

çamurdan çok şey yapardık işte. Kanepe yapardık. Ev yapardık. Çadır falan 

yapardık, böyle kumdan. Üstüne su döker, içini açardık falan. Kalırdı öyle 

havada falan, şaşırırdık. Sonra toprağı düzleştirip futbol sahası yapardık küçük 

bir tane. Futbolcuların şeyine odun dikerdik böyle küçük küçük. Bilye, bilyeyi 

de top yapar işte çubuklarla oynardık. Yani onlar güzeldi. Ya her şeyi de 

oynuyorduk. Böyle köyün şeyleri vardı işte çelik çomak falan. Bu anten şeyleri 

vardı, eski antenler böyle demir borular takılı, çeksin diye. Onları koparır, bizim 

orada bir meyve vardır. Küçük, ‘dardağan’, kahverengi bir şey. Onun dış 

kabuğunu yer, içindeki sert çekirdeğiyle onu böyle birbirimize şey yapardık, 

atardık falan. Savaş yapardık. Kışın çok güzel olurdu. Çok güzel kar yağardı. 

Lastikleri falan giyip işte ya da dedemin yaptığı bir kızak vardı bana, onunla 

kayardım. Ben kaymaktan hatta pantolonumu yırtmışlığım var. Öyle. Yani bu, 

bu güzel kısmı. Onun dışında da yazları, her yaz işte şey, köye giderdim, köyde 

kalırdım. Eve gitmezdim pek. Ya yemek ihtiyacım işte ağaçtaki meyveler. 

Ondan sonra çok acıkırsan gidip ekmeğe çökelek sür falan. Nenem her sabah 

uyanır, sütün üstündeki kaymağı ekmeğin üzerine koyar, kendi yaptıkları 

ekmeğin. Verirdi bize böyle. Öyle. O, ya şeyi güzeldi. Kuzen, amcamların şeyi 

vardı. Hayvanları vardı. Kuzenlerimle onların önüne giderdik. İşte davarın 

önüne giderdik falan. Dereye giderdik süt sağmaya. İşte keçi sağmayı 

öğrenmiştim, kuzenimden. Onlar güzeldi gerçekten. Ata binebiliyordum. At 

vardı. Ya öyle şey, bildiğimiz köy hayatı. Ama akşam eve üstün kirli 

döndüğünde tabii yiyorsun. Yiyeceğini yiyorsun.  

 

Bir gün şey, halam var benim bir tane, halam olduğunu bile sonradan öğrendim 

yani. Herkes şey, ismiyle hitap ettiği için biz de ismiyle hitap ediyorduk. En 

büyük çocuklarıydı dedemlerin. Ortaokula gidiyordum galiba. Ortaokula mı, 

liseye mi gidiyordum? Hatırlamıyorum. Köye gitmiştim bir hafta sonu. 

Oturuyoruz işte, kalabalık falan. Hatırlamıyorum çok kimin olduğunu da köyden 

birileri de vardı. İşte halam beni sordu, nasılsın falan diye. İyiyim dedim. Sen 

nasılsın hala? Yani dedi, annen seni hala dövüyor mu dedi. Herkesin içinde. O 

zaman çok bozulmuştum mesela. Teyzelerim de biraz hırçındı, anne tarafı. 
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Onlar da sağ olsunlar bayağı ezici davrandılar. Anne tarafımdan benim bir 

dedemle nenem vardı. Onlarla da artık görüşmüyorum da. Son bir ay önce falan 

bir olay oldu. Aslında ben onları görmeye gitmiştim ama. Bir sıkıntı oldu. 

Onlarla da bağımı kestim. Sadece baba tarafının, baba tarafımda nenem, dedem 

bir de kuzenlerim var. Anne tarafımdan sadece kardeşimle görüşüyorum yani. 

Öyle. Hım… Başka anlatabileceğim, çocukluğum böyle geçti. Annemin şeyi de 

dövme rahatsızlığı da bir gün baktım onun boyundayım artık. Ortaokul sona 

falan gidiyorum. Yine işte dövmeye kalktığında herhalde gücümün, boyumun 

farkına vardım. Aynı boydaydık. Şey yaptım. Hani boğazını tuttum. Duvara 

yasladım. Dedim artık beni dövmeyeceksin. Ben seni döverim dedim. Tuttum, 

boğazını sıktım falan. Bir daha dövmedi beni. Yani karışmadı bir daha. 

Yeltenmedi yani. Babam bir kere vurmuştur. O da liseye gidiyordum. Lise üçe 

galiba. Bir mesele vardı, yalan söyledi. Yalan söylediğini de gayet net 

biliyorum. Ben de yalan söylüyorsun dedim. Bana vurmuştu bir tane. Ama 

gerçekten yalan söylüyordu yani. Öyle. Başka hiç yani anlatabileceğim… 

 

Çok güzeldi. Dört yıl yurtta kaldım. Okulla ev arası bir saat on beş dakika falan. 

İlk zamanlar hafta sonları eve gidiyordum. Çünkü banyo sıkıntımız vardı. Sonra 

gitmemeye başladım. Çünkü rahattım. Altı kişi biz bir odada, küçücük bir odada 

kalıyorduk. Ve benim bir yatağım vardı. Yani o yatağın bana ait olması beni 

mutlu ediyordu mesela. Çok çabuk alıştım. İnsanlar böyle yeni gelenler ağlarken 

ben böyle gayet şeydim yani. Ne var ki, ne olacak falan modundaydım. Üç katlı 

bir yurt. Birçok okuldan öğrenciler vardı. Çok güzel arkadaşlıklarım oldu. Çok 

eğlendiğim günler oldu. İşte okuldan dönüp odada, odadaki arkadaşlarımın 

hepsiyle aynı okula gidiyoruz. Ama şeyler farklı, bölümler farklı. Eşit ağırlık, 

sayısal, sözel falan. Herkes o gün gelip o şeyi anlatırdı. O gün yaşadığını, 

hocayla yaşadığını, hocaların taklidini yapma. Ondan sonra ne bileyim? Ne 

şey… Nasıl diyeyim? Alevi çevresi hep öğrenciler. Çok nadirdi dışarıdan gelen. 

Bir şeylik vardı yani. Bir rahatlık vardı bizde o zaman. Hani tanımıyorsun 

karşındakini ama şey, aslında şey aynı seninle. Aynı şeyi yaşamış gelmiş ya da 

aynı şeyleri. Hani bir cemaat yurduna gitmek gibi bir şey değil bizimki asla. 

Cemaat yurduna gidip bir Alevi’nin gittiğini düşünün. Sürekli baskı görecek. 

Bizde öyle bir şey yoktu. Yani şey, hepimiz köyden gelen çocuklardık. 
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Merkez’deki öğrenciler şeydi biraz daha. Daha durumları iyi. İşte hepsi ailesiyle 

kalıyor böyle. Ama karma tabii sınıf işte. Dışarıdan gelenler, yani ilçelerden 

gelenler ve orada oturanlar. Biz yurtta kalıyorduk. Yurtta kalanların çoğu ya 

köyden gelmiştir ya ilçeden gelmiştir. Zengin değildirler yani genellikle. Çok 

nadirdir arasında, aralarında şey olan hani. Paylaşmayı öğrendik bir kere biz. Aç 

kalmayı öğrendik. Şartlar kötüydü ama ben hep iyi hatırlıyorum. Yani gece on 

ikide çok acıkırdık mesela aşağıya iner bir şeyler isterdik. İyi birine denk 

gelirsek, iyi bir hocaya işte gözetmene ya da mutfak görevlisine, bir şekilde 

karnımızı doyururduk. İşte banyo yapamazdık bazen sıcak su olmazdı. 

Vermiyorlardı ya da yetmiyordu. Onu dert etmezdik mesela. Yani bunları hiç 

dert etmedik. Ya da ben etmedim en azından. Çünkü ben hafta sonları eve 

gittiğim zaman, işte, ilk gün iyi. Oturuyoruz böyle işte yemek falan yiyorsun. Ne 

güzel ev yemeği. İkinci gün sallantıda böyle. Ve ben lisedeyken kardeşim 

küçüktü daha tabii. Okula da hatta son senemde mi ne başlamıştı. Kardeşim beni 

kabullenmiyordu evde. O kadar uzak kalmış ki çocuk, küçük zaten. Niye geliyor 

falan derdi bana. Öyle şey yapardı. Hani dışarıdan biri olarak görüyordu beni. 

Evde de işte son pazar günü mutlaka kavga ederdim annemle. Sonra çıkar 

giderdim tekrar yurda. Öyle geçti.  

 

Ben şunu anlatayım. İçimde kalmasın. Yurda ilk kayıt yapmaya gittiğim zaman, 

babam şeyde çalışıyordu işte uzak bir yerde çalışıyordu. Gelemiyordu. Şantiye 

gibi bir yerde şoförlük yapıyordu. Gelemedi kayıt yapmak için. Ben de annemle, 

babamın babasıyla gittim. İşte yurda falan işlemler yapıldı. Bilmem ne, bir 

şeyler. Ya bunlar gidecekler artık. İşte eve dönecekler. Ben de kalacağım. Bana 

beş lira verdiler, gittiler. Beş lira da bozuk. Ya şey işte. Hani çalınır malınır 

üstünde falan diye. Öyle gittiler. Ama zaten benim dönüş param bile, o zaman 

hani hafta sonu gitmek için üç liraya lazım hani ihtiyacım var. İşte ben şey 

yapmıştım. Oradan annemi aramıştım. Bu para bana yetmedi falan diye. Ondan 

sonra arkadaşından borç al, ben annesine veririm dedi. Aynı ilçeden geldiğim bir 

arkadaşım. Onu hiç unutmuyorum yani. Niye böyle bir şey yaptılar? 

Bilmiyorum. Bayağı bir yani şey, biraz zoruma gitmişti açıkçası. Çünkü seneler 

sonra kardeşim lise son sınıfta, şey, o da şeyde okudu. Elazığ’da okudu liseyi. 

Orayı kazanıp gitti. Hep eve geliş gidiş yaptı. Günü birlik, bayağı uzun bir yol. 
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Geliş gidiş yaptı hep işte. Son sene dershaneye yazılacağı için özel yurda 

verdiler. Tabii ben o ara yurtdışındaydım. Annem aradı, ağlıyor işte. Ne oldu 

falan dedim. Ya biz onu orada bıraktık geldik diyor. Dedim ki sen beni de 

bıraktın gittin. Bir şey yok bunda falan dedim bunda. Kaç yaşında çocuk yani. 

Ama orası işte Tunceli’ydi de burası Elazığ. Bilmem ne, falan böyle. Dedim 

yani. İnsan karşılaştırıyor ister istemez. Diyorsun ki yani onun için ağlıyorsun da 

beni niye o şekilde bırakıp gittin falan diyorsun yani. Öyle. O karşılaştırmayı 

yapmaya başladığım zamanlardı yani kardeşimle.  

 

Sonrasında ya şey, lise hayatım gerçekten güzel geçti. Hocalarımızın hepsi 

bizim oralıydı. Hepsi çok ilgiliydi. Hala görüşüyorum hocalarımla. Oturup 

içtiğim hocalarım var yani. Sonra şey, bir de bizi yurda görmeye gelirlerdi. 

Birkaç ayda bir. Yurttaki öğrencilerimiz iyi mi? İşte yemekleri nasıl bilmem ne 

diye kontrol etmeye gelirlerdi. Aile gibiydi benim için orası. Ben oda 

arkadaşlarımın biri hariç hepsiyle görüşüyorum şu an. Bir ortak Whatsapp 

grubumuz var. Birbirimizden haber alıyoruz. Yani, şeyi biliyoruz. Birbirimizin 

çocukluğunu, hani içini biliyoruz yani. O dostluk, kurulan o dostluk şu an 

kurulan dostluklar kadar hani şey değil. Nasıl diyeyim? Köklü değil diyeyim. 

Yani beraber aç kalıyorsun. Beraber yemek yiyorsun. Bir parça varsa 

paylaşıyorsun. Başına bir şey geldiğinde anlatıyorsun. İşte bir sınavda zorluk mu 

çekeceksin? Yardım şeyi var. Yurdun bütün yeme, içme, barınma sorunlarına 

rağmen benim belki de hayatımın en huzurlu olduğu dönemdi yani. Lise hayatı 

bitince çok üzüldüm. Başka lise hayatında ve… Yani travmatik bir şey 

hatırlamıyorum, lise hayatıma dair. Hep iyi şeyler hatırlıyorum. Çok seviyor, 

okulu da çok seviyordum ama derslerim öyle ahım şahım değildi. Ortalama 

diyebiliriz. Hım. Liseye dair başka anlatabileceğim.  

 

Ha, şey belki şundan bahsedebilirim. Ne zamandı o? Sanırım ilçeye ilk 

taşındığımız zamandı, aynen. Mahallenin çocuklarıyla oynarken ufak bir taciz 

olayına, taciz olayı olmuştu. Bunu ilk defa söylüyorum. Kimseye söylemedim. 

O beni biraz şey yapmıştı hani üzmüştü. Korkmuştum yani. Elle taciz. Ya büyük 

de çocuklardı, liseye gidiyorlardı. Ben üçüncü sınıfa gidiyordum, onlar liseye 

gidiyorlar falan. Onu da unutamadığım şeylerden biri ama bu benim sonraki 
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hani erkeklerle olan ilişkilerime şey olmadı. Yansımadı yani şey yapmadım. Bir 

korku, bir şey oluşturmadı bende galiba. Öyle düşünüyorum. Zaten üniversiteye 

kadar kimseyle bir, şey, ilişki içine girmedim yani. Bir de çocukluğumda bir 

adamın, arabadayken, amcamın arabasında köye giderken bir yine elle taciz 

olayına denk gelmiştim. Hatta adamı da hatırlıyorum. Şu an görsem hatırlarım 

yani yüzünü falan. Ne olduğunu anlamamıştım o zaman. Yani ne yaptığını 

anlamamıştım. Sonra onu büyüyünce anladım tabii. Başka? Liseyle ilgili çok bir 

şey yok herhalde başka.  

 

Sonraki yıllar, sonraki bir yıl ben tercih vermek istememiştim. Dershaneye 

gitmek istemiştim. Son sene işte dershaneye de gitmedim. Arkadaşlar gidiyordu 

işte. Yetersiz geliyor ya. Zaten şey bir okul, biz başladığımızda Anadolu Lisesi 

olmuş bir okul.  Ve yani oturmamıştı, tam olarak şeyleri falan. Bazı yerlerde işte 

matematik öğretmenimiz bir dönem yoktu falan. Bunlar hep eksiklik yani 

düşünürsek ya da benim biraz dediğim gibi odaklanma, ders odaklanma 

problemim beni o zaman da engelliyordu. Ben bunu o zamanlar tabii şey 

yapamıyordum hani. Ben yetersizim işte kafam mı çalışmıyor? Anlamıyorum 

demek ki bu kadar oluyor falan şeyine düşüyordum ama. Meğer onun da etkisi 

varmış. Bunu da tabii yeni öğrendim. Yani yeni farkına vardım. Bir psikiyatriye 

gidiyorum. Onunla beraber fark ettik işte. Sonrakiler işte dediğim gibi 

dershaneye gitmek istedim. Babam istemedi. Bana şey dedi. Tercih ver, puanın 

ne kadarsa git dedi. Ben de yani dedim ben bu puanla nereye gideyim? Ben 

gitsem saçma sapan şey olacak. Ertesi sene de çok şey bir şey olmadı da zaten. 

Dershaneye gitmek istedim. Kavga ettik. İşte babama biraz ağır şeyler 

söylemiştim o zaman. Sen sadece biyolojik babasın. İşte hiçbir şey yapmadın 

bugüne kadar. Hiçbir şey hiç sormadın nasılsın falan diye. Sadece işte servis 

parasını verdin. Harçlık verdin. O da cüzi bir miktar. Onun dışında hiçbir şeyini 

görmedim falan demiştim. Bu bayağı bozulmuştu. Tabii bu sözlerin üzerine 

biraz şey yaptı. Beni dershaneye yazdırdı. Yine Elazığ’a. Dershane de iki bin iki 

yüz lira falandı o zaman. Dokuz yüze yazıldım. Onu da adam şey yaptı yani 

bayağı, indirim yaptı. Onlar için, ailem için çok bir şey değildi açıkçası. Babam 

çünkü biraz düzelmişti şeyi. Paraları olduğunu biliyorsunuz ya. Hani ben 

biliyorum paraları var. Ama onu sana harcamıyorlar ya. O benim zoruma 
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gidiyor işte. Ya neden yani? Ne yapacaksınız ki? Nereye götüreceksiniz? Hani 

aman aman bir zenginlikten bahsetmiyorum. Ama en azından eğitim için 

harcanabilirdi. Ya da ben belki yurtta daha az aç kalabilirdim işte. Biraz daha 

istediğim şeyleri yiyip içip alabilirdim mesela. Önemsemediklerini düşün “***” 

O zaman bilmiyorum. O zaman şey, hatırlamıyorum ne düşündüğümü tabii. 

Ama şu an önemsemediklerini düşünüyorum. Yani para saklamak onlar için işte 

gelecek, kendi gelecekleri falan. Neyse dershaneye bir şekilde yazıldım ama bir 

sene babamla hiç konuşmadık. O zaman da ben birine aşık olmuştum. İlk defa 

böyle bir şey yaşıyorum falan. Tabii ki bir şey olmadı. Şey, onun böyle bayağı 

acısını falan çektim işte. Çok böyle bir şeyin varlığından ilk defa haberdar, şey 

oluyorsun, hissediyorsun. Kalbin atıyor. İşte üzülüyorsun olmayacak diye zaten 

falan diye. Sonra işte çalışmaya çalışıyordum. Anneme zor bela işte evin 

odalarından biri, ev çok büyük, odalarından birine zor bela soba kurdurdum. İşte 

kömür de yakmazdı. Kendi oturdukları odada kömür yakarlardı. O, uzun uzun 

sıcak falan. Bana bir kova odun getiriyordu. Sonra bitiyordu falan böyle. İşte 

çalışmaya çalışıyorum. Orada uyuyorum falan böyle. Ya o yıl gerçekten şey 

yine gitmek istedim. Hep gitmek istedim yani evden. Hep kavga ediyorduk. İşte 

tartışıyorduk. Zaten babamla konuşmuyorduk. Annem sürekli ev işi yapıyordu. 

Başka hiçbir şey düşünmüyordu. İşte kardeşim okula gidiyordu. Kardeşim okula 

gitmeden önce okumayı öğrendiği için zaten böyle şey oldu. Kendiliğinden 

öğrendiği için böyle şey, hemen gözde. Gözde bir çocuk ya zaten. Daha çok şey 

oldu böyle. Ama hiç dediğim gibi kardeşime karşı bir şeyim olmadı yani. Ve bir 

kere annem ona el kaldırmıştır. Onda da izin vermemiştim ben. Ona vuramazsın 

falan diye. Seviyordum çünkü kardeşimi. Ben işte dershaneye gittim, geldim. 

Yani çok iyi bir sonuç alamadım, yine. İşte İstanbul Üniversitesi Sosyoloji’ye 

girdim. Amacım da zaten şey değildi. Ya ben o zamanlar da hep şey, geleceği 

çok düşünmezdim. Ya yönlendirilmemiştim zaten. Hani bak bunu yapman 

lazım. Yarın öbür gün para kazanman gerekiyor. İşte bir hayatın olması lazım. 

İşte üniversite hayatı şöyledir, böyledir. Yani bunlar benim sanki hiç bilincimde 

yoktu yani. Ben sadece evden kaçmak için belki de ders çalışıyordum. Gitmek 

istiyordum yani. Ya bir an önce buradan gideyim. Neresi olursa olsun. Keşke 

mezuna kalmasaydım. Çıksaydım, gitseydim falan. Ki şey, üniversiteyi de 

büyük bir şehre gitmek istedim. Sadece İzmir, İstanbul, Ankara yazmıştım. 
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İstanbul geldi. İstanbul’a gittim. Kuzenim var benim zaten. Yurda bile gitmeme 

şey yapmadı, izin vermedi. Ben de yanında kaldım. O sağlık çalışanı. Atanmıştı, 

işe gidip geliyordu işte. Ben de okula. Onunla da ara ara tabii aynı evin içinde 

kalmanın verdiği sıkıntılardan kaynaklı sorun yaşadık. Ama hepsini aştık. Yani 

onun verdiği emek çok başka. Gerçekten. Ve annem onu arayıp işte artık annesi 

sensin falan demiş. O da ben annesi değilim ben ancak ablalık yapabilirim, 

arkadaşlık yapabilirim. Onun annesi sensin, anneliğini yap falan demiş. Tabii ki 

yapmadılar. Öyle. Ya annemle ilgili şu şeyi düşünüyorum. Hiç mi insanın iyi bir 

anısı olmaz ya? Yok yani.  

 

Üniversitede tabii bir aydınlanma oluyor. İlk sene çok içime kapanıktım çünkü 

bir bakıyorsun herkes o kadar rahat. Yarısı İstanbulluysa yarısı dışarıdan 

gelmiştir. Şeyler böyle hani özgüven var insanlarda, öğrencilerde. Bende yok. 

Hani tamam ben büyük şehre gitmek istedim. Ama sınıftakilerle muhabbet 

ederken kendimi çok şey hissediyordum, yabancı, ezik. Bir sene, bir sene 

boyunca şey yapmadım doğru düzgün. Kimseyle tanışamadım yani. İsmen 

biliyordum o kadar. Çalışmaya başladım ileride zaten ilk şeyim oydu benim. 

Ben üniversiteye gidip çalışacağım ben, para kazanacağım. Bir makine alacağım 

diye. Fotoğraf makinası. Çalıştım. Burslarımı falan biriktirdim. İyi burs 

alıyordum. Gittim bir şey işte, bana fotoğrafı öğreten kişinin de şeyiyle, ya yani 

yönlendirmesiyle işte bir fotoğraf makinası aldım. Fotoğraf makinasını ara sıra 

okula götürüyordum. Sonra işte Sivaslı Alevi bir kızla tanıştım okulda. Ve aynı 

sınıftaydık. Onunla tanıştıktan sonra bir biraz biraz sosyalleşmeye başladım. İşi 

de, işe de gitmiyordum artık. Makinayı aldım zaten falan diye. Fotoğraf 

çekmeye başladım. İşte Facebook’ta herkes birbirini ekliyor falan ya. 

Çektiklerimi bir iki koymaya başlayınca sınıftaki kızlar yanaşmaya başladılar. O 

benim için bir şeydi, bir kapıydı yani sosyalleşmenin, arkadaşlık kurmanın bir 

kapısıydı. Çünkü ben derslere bile gitmemek, gitmek için direniyordum zaten. 

Ve kuzenimin arkadaşlarıyla takılıyordum benden on yaş büyük falan. Onlarla 

geziyordum, onlarla oturup kalkıyordum işte. 2010 girişliyim ben. Sonra işte 

sınıf arkadaşlarım fotoğraf makinam sayesinde işte yani beni çeker misin işte 

falan filan derken. Bayağı bayağı şey böyle. O dönem popüler oluyorsun işte. A 

makinası var işte. A ne güzel çekmiş işte falan filan. Bu arada da tabii bir 
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yandan eğitim, fotoğraf eğitimleri, fotoğraf şeyleri almaya çalışıyorum işte. 

Öğrenmeye çalışıyorum falan filan. Bir yerlere gidiyorum. Kurs, fotoğraf 

kurslarına falan. Onunla bayağı ilgilendim. Hatta okulu çok umursamıyordum 

ya. Niye umursamadığımı ben de bilmiyorum. Ama ona rağmen ilk sene fena 

değildim, okuyordum. Kitap okuyordum. Kitap okuma alışkanlığım zaten çok 

şey olmasa da hızlı olmasa da yavaş da olsa vardı yani. Ortaokuldan beri vardı. 

O benim için büyük bir avantaj oldu. Çünkü şey sınav, bizim biliyorsunuzdur 

sınavlar biraz daha yoruma dayalıdır. Okuduğunu yorumlamaya dayalıdır. O 

okuduklarım sayesinde biraz şey yaptım. Yani dersleri verebildim. Çünkü onun 

dışında üniversitedeyken de dinlediğim ders sayısı çok azdır. Sonra işte 

üniversite hayatı çok farklı, her sene farklı geçti. Ama güzel arkadaşlıklarım 

oldu. Çok gezdim. Çalıştım, bıraktım, gezdim. Para topladım, gezdim hep böyle. 

Güneydoğu’ya gittik. Güneydoğu illerine. İç Anadolu işte Nevşehir’di, Aksaray. 

İşte sonra şey Ege illerini üniversitede hepsini gezdim. Ve arkadaşlarımla 

gezdiğim için şey, o zamanlar tabii şey böyle günlük yaşıyorsun. Yarını çok 

düşünmüyorsun. Ama bu sırada meğer diğer arkadaşlar işte temel yapıyormuş.  

 

Şey, bir gün babamdan para istemiştim. Bana işte para gönder. Üç bin lira mıydı 

neydi? İngilizce kursuna gitmek istiyorum diye. Göndermedi. Ben bu parayı, 

ben de biriktirebilirmişim ama niye yapmamışım bilmiyorum. Tabii bu sırada 

kuzenimin erkek kardeşi geldi. Onunla başka bir eve taşındık, üçümüz beraber. 

Ben kira ödemeye başladım. İçim rahat etsin diye. İşte bursumun birini ona 

veriyorum. Birini kendime harcamaya çalışıyorum. Öyle. Gönder… Bana şey 

dedi. Bunu, bunun bir faydası olacağını nereden bileceğim ya da oraya 

vereceğini nereden bileceğim gibisinden bir şey söylemişti bana. Ben de bir 

daha para istememiştim. Zaten çok az bir miktar gönderiyorlardı. Yani yol 

yemek parası kadar bir miktar diyebilirim. Yazları gitmezdim memlekete. Şey, 

yani gidip gitsem bile beş on gün, en fazla beş on gün kalır, beş on gün sonra 

sıkılır geri dönerdim. Başka bilmiyorum ne anlatabilirim.  

 

Yani üniversite yıllarım boş geçti biraz. Gezmek ve fotoğraf çekmek dışında. 

Okula asılmadım ya da belki de şey, sürekli yani şey kaygısı vardı. Ne 

yapacağım, ne yapacağım? Ama bir harekete geçme şeyim olmadı yani. Ya 
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isteğim olmadı ya da başka bir şey. Çok büyük hayallerim olmadı ya benim 

hiçbir zaman. Yani ne yurtdışına gideyim ne şey kariyer yapayım. Hani ben 

sanırım sadece kimseden bir şey istemeyecek şekilde yaşamak istiyorum yani. 

Çok düşünmüyorum yani yarını yaşıyorum işte. Fotoğrafla ilgileniyordum falan. 

Geziyordum. Bilmiyorum, öyle. Çok farklı insanlarla tanıştım. Şeydi, sosyaldim 

ama bayağı sosyaldim. Çok farklı çevrelerden, çok farklı arkadaşlarım vardı. 

Altmış yaşında arkadaşlarım vardı mesela. Öyle. Üniversiteye dair başka 

anlatabileceğim… Arkadaşlıklarım tabii şey, bazı arkadaşlıklar sonradan hani 

bitti. Ama genel anlamda iyi, sağlamdı ve hala daha şurada fotoğrafları da var 

zaten. Hala görüştüğüm arkadaşlarım. Ve ben zaten Türkiye’ye geldikten sonra 

da maddi, manevi destek oldular. Arkadaş grubum şeydi ama çok böyle dediğim 

gibi benim gibi biraz. Hiçbiri bir şey peşine düşmedi. Kariyer, şu bu. Biri 

öğretmenlik yapıyor. Yok, ikisi öğretmenlik yapıyor mesela en yakınlarımdan. 

Biri atandı. Biri hiçbir şey yapmıyor şu an. Öyle. Yani bilmiyorum. Sanırım 

biraz daha rekabete girebileceğimiz bir ortam gerekiyordu bize. 

 

Rahatlama, önce bana ifade ettiği şey bu, rahatlama. Yani onu elime alıp 

saatlerce fotoğraf çektiğimi biliyorum. Saatlerce tek bir kadını, bir parkta ya da 

tarihi bir yerde götürüp çektiğimde o şey, çekim bittiğinde ben inanılmaz 

rahatlıyordum. O makinanın sesi de çektiklerimle. Çünkü sonra çektiklerimi 

zaten değerlendiriyorduk. Şeyle, fotoğraf hocam diyeyim. Onunla 

değerlendirirdik saatlerce. Öğretirdi. Şunu yanlış yapmışsın, bunu doğru 

yapmışsın. İşte aferin falan devam et gibisinden. Ama her şeyde olduğu gibi 

fotoğrafta da şey yapamadım. Bir yere gelemedim yani. O öyle üniversite 

bittikten sonra kaldı. Çünkü hiç zamanım kalmadı sonra. Kadın çok çekmeyi 

çok severdim mesela. Bana çok estetik gelirdi. Çok sanatsal böyle. Ondan sonra 

gidip sokakta bir şey çekmektense bir kadının ellerini, işte sadece yüzünü ya da 

yani sadece gözlerini çekmeyi falan severdim. Ama o anlamda biraz şey, keşke 

bir şeyler yapsaydım diyorum yani. Üniversite hayatım biraz, evet güzel ama 

keşkelerle de dolu. Keşke üniversiteye başladığımda şunu yapsaydım dediğim 

bir sürü şey var. Yapmadım onları.  
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Bir de bir şeylik vardı. Genel anlamda bir tükenmişlik de vardı. Bu bütün güzel 

şeylerin, yaşadığım güzel arkadaşlıkların, güzel o gezmelerin, eğlenmelerin 

yanında hep bir tükenmiş bir yanım vardı mesela. Hep bir kırılganlık vardı 

bende. Ben ona çok şey yaptım, sorguladım. Neden böyleyim diye. Kendimi çok 

suçlardım mesela. Ya da neden? Yani neyim var benim? Bir boşluk vardı. Zaten 

nasıl anlatayım? Onu hiç dolduramadım. Hiç de anlayamadım uzun zaman. 

Sonra çocuk psikolojisine sarmıştım biraz üniversitedeyken. Çocuk psikoloji 

kitapları okuyordum. Ama onu çocukları çok sevdiğim için falan değil. Ya da 

anne olmak istediğim için değil. Sadece kendimi anlamak için. Çocukluğumu 

çözümleyebilmek için. Araştırıyordum. Çok şey öğrendim o zaman. Kendi 

çocukluğumu çözümlemeye başladım. Bunu bu yüzden yapıyorum işte. Bunu 

düzeltebilirim. Mesela çok sinirli bir insandım ben. Aniden parlayabilen bir 

insandım. Bunu yavaş yavaş şey yaptım, azaltmaya başladım. Bunu kardeşimle 

konuşmuştuk bir gün. Abla ben çok sinirliyim demişti. Bir anda parlıyorum ite 

arkadaşlarım bana sinirlisin falan diyor diye. Ben de dedim ki aynı şekildeyim. 

Bunu biz düşündük. Annemizin sinirli, ani çıkışlarının bize geçtiğini yani 

düşündük... Bir yanda dışarıdan bakıldığında özgüvenli ve güçlü 

görünüyorsunuz. Ama içeride bir şeylik var. Bir eziklik, bir nasıl diyeyim? Bir 

boşluk, bir eziklik var yani. Bir özgüvensizlik var. Mesela benim kardeşim 

inanılmaz özgüvensizdir. Bilmiyorum ya. Kardeşim mesela neden öyle? Ben 

onu da anneme bağlıyorum. Her şeyi anneme bağladım ama. Şey, insanın 

çocukluğu anavatanıdır derler ya, ondan oluyor galiba. Ben çözümledim az çok 

sonradan. Kendimi çok değiştirmeye çalıştım ki oldu da. Mesela ben çocukken 

çok inatçı bir çocuktum. Çünkü benim başka bir türlü bir savunma yöntemim 

yoktu. Bana yaptırmak istedikleri insanların işte, ailemin, akrabalarımın 

yaptırmak istedikleri şey varsa, eğer onu yapmak istemiyorsam yapmazdım. 

Ağlardım. Dövünürdüm mesela. Giymek istediğim bir şeyi giydirmeye 

çalıştıklarında asla kabul etmezdim. Çünkü bu benim savunma yöntemimdi. 

Herkes bana çok inatçısın der. Başka türlü savunamazdım yani kendimi. Uyum 

sağlayabilen bir çocuk değildim çünkü ne aileye ne başka bir şeye. Hala mesela 

istemediğim bir şeyi yapamıyorum. Ama istediklerimi de yapamadım. O biraz 

kötü. Kardeşim de niye öyle oldu? Hep ders çalışan bir çocuk oldu. Çok da 

başarılı bir çocuk oldu, her zaman. Hem lisede, ilkokulda, ortaokulda, 
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üniversitede. Bölüm birincisi oldu çocuk burada hani tıp okuyor bu arada. Yani 

ama o özgüveni gelmedi bir türlü çocuğa. Yani ben bunu defalarca konuşmak 

istedim ama. Yapmadı. Buraya geldiğinde tek başına kıyafet almaya gidemiyor 

bile mesela. Beraber gidiyoruz. Kimseyle tanışma şeyine girişemiyor. 

Arkadaşlarım eve geldiğine odasına kapanıyor. Suyu bile benden istiyor, biri 

geldiğinde eve. Öyle bir çocuk. Ama iyi bir çocuk. Dürüst, temiz, saf, temiz 

yani. En azından temiz kaldı, kalmış. Yani bu kadar iyi bir eğitim hayatı, başarılı 

bir eğitim hayatı olmasına rağmen o özgüveni bir türlü sağlayamadı. Çocuk 

psikolojisini biraz şey yaptıktan sonra işte okumaya başladıktan sonra, kendimi 

çözümlemeye başladım. Ama dediğim gibi o tükenmişlik yanı bir türlü 

atamadım ya. Mesela otuz yaşındayım. Bilmiyorum. Göstermiyorumdur pek 

herhalde. Ya otuz, otuz oluyorum ve hala o tükenmişlik var. Ve bence hep vardı. 

Şey var, bir tane dergi var. Onu okurdum, sayılarını. Tükenmişlik sayısı vardı 

onun. Orada şey yazıyor. İşte çocuklar tükenmez mi sandınız diye. Çocukken 

tükenmiş olabilirim yani, çocukluğum... Çünkü bu çok acı bir şey ama. Tabii her 

şeyi aileye bağlamak gerekiyor mu? Bilmiyorum ne kadar doğru. Sonuçta yirmi 

yaşından sonra bence yaptıklarımız da biraz bizi de ilgilendiriyor. Bir gün yine 

tabii annemle büyük şeyler, sorunlar yaşamışız. İşte dayak yemişim. Her 

banyoda olduğu gibi. Ki ben çok şey bir çocuk da değildim, haşarı bir çocuk da 

değildim. O kadar bir şey yapmış ki, bir hüküm kurmuş ki. Bir baskı, bir korku 

diyeyim tam anlamıyla. O kadar bir korku kurmuş ki. Bir an böyle şey 

hissetmiştim. On iki yaşında falanım herhalde. Aynanın karşısında böyle 

duruyordum. Kendime baktım ve ölmek istiyorum diye düşünmüştüm mesela. 

Acaba ölsem nasıl yaparım falan diye. Yani bu bence bir çocuğun 

yaşayabileceği en kötü şeylerden biri yani.  

 

Üniversiteden sonra işte iş kaygısına, iş derdine düştük. Birkaç yerde çalıştım. 

Tabii üniversiteden sonra biriyle tanıştım işte. Herhalde ilk düzgün ilişkimdi. Ha 

ondan önce birlikteliklerim oldu. Ama çok şey değildi. Hani aman aman bir şey 

değildi. Bir de sevmeyi bilmiyordum galiba. Sevgi konusunda benim bilgi 

eksikliğim vardı. Bazen hiçbir şeyi sevmediğimi düşünürdüm. Sanki hiçbir şey, 

yani gerçekten içimde bir sevgi yokmuş, ben sadece öylesine yaşıyorum, 

öylesine insanlarla beraberim diye düşünüyordum. Bizim oralarda şeydir bence. 
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İnsanlar sevmeyi bilmiyor yani bizim köylüler ya da işte o coğrafyanın insanı. 

Sevmeyi bilmiyorlar bir de sevmiyorlar yani. Sevmeyi bilmeyen ve sevmeyen 

insanların büyüttüğü çocuklarız biz aslında. Ben sevmeyi sonradan öğrendim. 

Sevginin ne olduğunu kitaplardan öğrendim aslında. Erich Fromm’dan falan 

öğrendim yani. Ondan sonra ne olduğunu, nasıl sevildiğini hissetmeye başladım. 

Belki de o yüzden bizim oraların çocukları çok okuyordur. Çünkü biz gerçekten 

birçok şeyi sadece kitaplardan öğreniyoruz. Bize öğretilen bir şey yok yani. Çok 

hani çok genellemek belki yanlıştır ama. Öyle olduğunu düşünüyorum şu an. 

Tanıştığım kişiyle işte yaklaşık bir yıl kadar bir sevgililik dönemimiz oldu. 

Üniversite bittikten sonra büyük bir boşluk oluştu. Ve ne yapıyorum ben? 

Kimim? Ne yaptım? Keşke şunu yapsaydım. Büyük bir bunalım yaşadığım 

dönem oldu. Ve o dönemde de şey, o kişi biraz üzerimde şey kurmaya başlamış. 

Onu ben, ama bunların hepsini ben sonradan, hep sonradan gelir aklım başıma 

diyoruz ya. Hani biri sana, biz kadınlarda vardır böyle. İlgisiz, sevgisiz büyümüş 

kadınlarda. Biri bir ilgi gösterince hemen şey düşüyoruz. Hemen ona koşuyoruz 

falan. A beni seviyor işte. Ne güzel falan diye. Her şeyi veriyorsun işte. Her şeyi 

sağlamaya çalışıyorsun ona falan böyle. Öyle bir şey oluştu ve çok hatta 

üzdüğüm arkadaşlarım olmuştu o dönem. Ama sağlammış ki hala devam ediyor. 

Sağ olsunlar. Bir iş dönemi, şu bu falan. Bir karışık bir yıl oldu benim için. 

Sürekli evdekiler arayıp işte buraya gel. Orada ne yapıyorsun? Okul da bitti 

moduna girdiler. Para da yollamıyorlar. E birikim de yapamıyorsun zaten, asgari 

ücret. Kuzenlerim evlenecek belki falan. Ben nasıl geçineceğim? Nasıl bu şeyde 

yaşamımı idare edeceğim diye. Bir karmaşanın, beynimin içinde bir kavganın 

içine düştüm. İşte hayatımda biri var diye bir şey, iyi bir şey olduğunu 

düşünüyordum falan. Hani şey, işini gücünü eline almış, özgüvenli, sevilen bir 

çocuk. Biraz da onun baskılarıyla, benim yaşadığım boşluk ve benim ne 

diyeyim? Aptallığımla beraber bir yıl sonra işte aileler de yakın. Yani 

birbirlerini uzaktan tanıyorlar. Şey oldu böyle hani. Bir evlilik şeyi oluştu, fikri 

oluştu. Benim çalışmamı, hani işte bu şartlarda çalışmamı istemiyor. Beni işte 

beni işte sınavlara hazırlayacak şeyleri, vaatleri falan filan. KPSS, şu bu. İşte 

niye böyle işler yapıyorsun? İşte zaten hayatımızı birleştireceğiz, neden şimdi 

olmasın gibisinden. Ben de yanlış bir karar verip istemediğim şeyleri de biraz 

yaptım. İşte düğün istediler. Kesinlikle karşı çıktım. Ama yapmak zorunda 
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kaldık. Şey, çok da farklı oldu her şey. Çünkü bizim bildiğimiz böyle klasik 

kültürel şeyler vardır ya. İşte kocaman bir gelinlik giyersin falan filan. Onların 

hiçbir olmadı. Ben sıradan bir beyaz elbise giyip içip düğüne gittim. Sırf 

istedikleri olsun ailelerin falan diye. Tabii biz yine Dersim’in bir ilçesine 

yerleştik. İşten dolayı, onun işinden dolayı. Ben çok zorlandım orada. 

İstanbul’dan gitmenin verdiği bir şey vardı herhalde, boşluk vardı. Biraz aceleye 

geldi o iş. Yani bayağı aceleye geldi ve ben bir baktım, bir sabah bir uyandım. 

Hani her şey olmuş, bitmiş gibi hissettim. Sanki kendim hani bazen insan hiçbir 

sorumluluk almak istemez ya. İşte hayat öyle aksın gitsin, birileri senin yerine 

karar versin. Öyle bir şey oldu yani. O güzel, yani renkli İstanbul hayatından 

öyle bir duruma düşünce bir bocaladım. Sonra, bir sıkıntımızdan kaynaklı, iş 

sıkıntımızdan kaynaklı bir durum söz konusu oldu bir yıl sonra.  

 

Evlendikten sonra ben bir kadın olduğumu hissetmeye başladım. Bunun sebebi 

de şey, o eşitsizliği görmeye başladım. O güne kadar ben öyle bir eşitsizliği çok 

hissetmemiştim. Kadın, erkek eşitsizliğini mesela. Fark et… Yani fark 

etmemiştim çünkü öyle bir çevrem oluşmadı doğru düzgün hiçbir zaman. Zaten 

hep en yakın arkadaşlarım erkeklerdi. Kadınlar da vardı ama onlar şeydi, sabitti 

yani zaten. O eşitsizliği hissetmeye başladıktan sonra zaten bir kendime bir hata, 

yani kendime yaptığım bir hata olduğunu fark ettim. Çünkü bir baktım, yani 

benim ruhuma aykırı. Hani insanın böyle, nasıl anlatayım? Ya bir şeyi ayakların 

geri geri gider ya. Öyle bir şey. Bir eziklik. Kadınlara yapılan bir, o şeyi 

hissettim yani yavaş yavaş. Gördüm o eşitsizliği. O eril kafayı gördüm. Ki 

benim ha işte evlendiğim kişi, iyi okumuş diye. Hatta şey, nasıl diyeyim? 

Entelektüel olarak kendini geliştirmiş biriydi. Ama günlük hayatında, özellikle 

evlendikten sonra sanırım bir rahatlık geldi. Bunu, bunun öyle olmadığını 

görmeye başladım. O en, günlük hayatta o entelektüellik de o işte ideolojiler, 

işte görüşler, okudukları. Kitaplarına bakıyordum falan diyordum ki yani bu 

nasıl bir çelişkidir? Şimdi bizim sol kesimde, erkeklerimiz biraz daha yani 

ideolojik olarak bir şey yerdedir ya. Okurlar, ederler, kadın erkek eşitliği var. 

İşte halkların kardeşliği bilmem ne falan diye böyle şeydirler ya. Yetkindirler ya 

da kendilerini geliştirme şeyi vardır. Öyle bir insandı yani şey değildi. Ben onun 

yanında apolitiktim. O politik. Onun politik bir duruşu vardı. İdeolojisine göre 
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her şey çok güzel. Her şey eşit, adil olmalı. Ama günlük hayatımıza geldiğimiz 

zaman, yaptığı davranışlar kesinlikle kadını kadın, erkeği erkek diye ayırıyordu. 

Atıyorum ailesinin evinde, yani git çay koy gibisinden tavırlar gördüm. Ve bu 

mesela beni çok şey yapmıştı. Korkutmuştu yani. Böyle bir şey beklemiyordum 

ya da bu tarz davranışlar beklemiyordum. Gittikçe de şaşırmaya devam ettim 

zaten. Yani bilmiyorum anlatabildim mi bunu da. Ya şöyle, zaten çocukluktan 

birbirimizi biliyorduk biz. Aynı yerin insanıyız. İsim, soy isim biliyorsun. Çok 

şey değilsin. Bir gün bir yerde denk geldik. Tanıştık işte. Tanışmaz olaydık. 

Sonra bu… Ben işte o ara sınavlara hazırlanıyorum. KPSS’ye hazırlanıyorum 

falan filan. Olmadı. Yani iyi çalışmama rağmen olmadı. Ben şeyden çok 

korkuyordum. Kazanamazsam benden çocuk isteyecekler diye. Ben öyle bir şey 

istemedim hiçbir zaman. Hiçbir zaman anaç bir tavrım olmadı. Hiçbir zaman 

anne olmayı düşünmedim. İstemedim. Hep beni şey yaptı. Böyle, bana hep uzak 

geldi mesela. Onunla hayatımı birleştirmeden önce ben bunu ona söylemiştim. 

Hani bir şeyin içine giriyoruz ama ben böyle bir şey istemiyorum. Ha evlatlık 

almak istersen onu kabul edebilirim ama ben bir çocuk doğurmak istemiyorum 

diye. Çünkü ben bir anne şeyi görmedim, sevgisi. Birine de bunu 

gösteremeyeceğimi düşünüyorum. Ya bir çocuğa bakabileceğimi hiç 

düşünemedim mesela hayal edemedim. Ve belki de şey, bir çocuk doğursam bile 

hani doğurdum diyelim. Ona ya ben kendi yaşadıklarımı yaşatırsam diye 

korktum hep. Doğru. O da bir sebep. Neyse işte işsiz kalırım. Sınava 

hazırlanırım. Kazanamam. Şu bu… Benden isteyecekleri şey, çocuktu yani. O 

zaman ben bunu… Ben bunu yapamazdım zaten. O baskıdan da korkuyordum. 

Büyük endişelerle girdim ve hüsranla çıktım zaten sınavdan. Hani büyük bir 

şeydi. İyi bir şey bekliyordum yani ama olmadı. Sonrasında zaten bazı 

sıkıntılarımız oldu. Yurtdışına gitmeye karar verdik. Yurtdışına gittik. Orada işte 

bir hayat kurmaya çalıştık. Ama ben yurtdışında, yani Avrupa ülkelerinin belki 

de hiçbirinde yaşayabilecek bir insan olmadığımı fark ettim. Hatta bunu ilk 

gittiğimde fark etmiştim. Bilmiyorum orada kendimi üçüncü sınıf insan olarak 

hissetmeye başladım. Ki bence yanış değil, bir. İkincisi insanlar çok soğuk. 

Sosyal hayat çok şey, benim bildiğimin dışında sınırlı. Ve ben çok yalnız kaldım 

orada bir de. Onun da etkisi var. Ben belki oraya yüksek lisans yapmaya, işte 

öğrenci olmaya ya da bir iş bulup gitmeye, işim hazır gitseydim belki daha farklı 
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olabilirdi ama. Şey oldum. Yani kabullenemedim orayı bir türlü. Geri dönmek 

istedim. İlk gittiğim günden itibaren geri dönmek istedim. Ama geri dönmem 

demek işte eşimden de ayrılmam demekti. Çünkü öyle dedi. Gidersen ayrılırım 

dedi. İki insanın, ya biz biraz onun için gittik. Biraz değil, tamamen onun için 

gittik aslında, oraya. Sadece onun hayatı için gittik yani. Onun düzeni için gittik. 

Ve şey, ben onun hayatını yaşamaya baş… Onun hayatını yaşadığımı fark ettim. 

Benim bir hayatım yoktu. Benim hayatım üniversite bittiğinde bitmişti yani. Bu 

benim de hatam. Ya benim hatam hatta. Onu fark ettim yani. Bu benim hayatım 

değil. Bu benim yaşamak istediğim bir şey değil. Burası benim olmak istediğim 

yer değil. Ben buraya ait değilim. Benim dönmem gerekiyor gibi şeylere, yani 

bir ruh haline girdim ama bunu tabii hemen açık açık söyleyemiyorsun. Sonra, 

uzun bir süre çok kötü oldum. O da beni yalnız bıraktı, bu fikirlerimden 

kaynaklı. Tamamen soğudu. Şimdi tek tarafı suçlamak çok da mantıklı değil. 

İşte burada yaşayamıyorum. Burada zorlanıyorum. İyi değilim. Yalnız… Ya 

yalnız bırakıldım. Gerçekten yalnız bırakıldım. Ki gerçekten benim hiç kimsem 

yoktu orada. Onun bir sürü arkadaşı, çevresi vardı. E ailemi aradım. Dönmek 

istiyorum dedim. Tabii biz oradayken ilk üç ayda büyük sıkıntılar yaşadık. 

Çatışmalar yaşadık. Bir gün şiddete başvurdu. Uyguladı yani şiddet uyguladı. O 

beni çok sarstı. Hiç beklemediğim bir şeydi. Hiç beklemediğim bir anda. İçini 

doldurmuş, doldurmuş ve ona zaten destek olan insanlar vardı bu konuda. 

Onların da biraz şeyiyle, böyle bir şey yaptı. Ki ben dediğim gibi babamın 

anneme vurduğunu hiç görmedim. Nasıl olur yani dedim hani. Ailemde bile 

şiddet görmemişken benim hayatımdaki insandan şiddet görmem. Sonra işte 

hani o feminist duygular oluşuyor zaten zamanla. Değişiyorsun. Kadın olduğunu 

fark ediyorsun. Kadın olduğun için ezildiğini, ezilecek olduğunu, ezilmiş 

olduğunu görüyorsun. Yani bunlar şeyle oluşmadı. Okuduğum kitaplarla 

oluşmamıştı yani. Ya da başka bir yerde gördüklerimi ya da bir işte çevre, 

siyasal bir şeyin içinde değildim hiçbir zaman. Bunlarla oluşmadı mesela. 

Bunlar benim yaşayarak edindiğim şeylerle yani bu feminist duygular. İşte kadın 

olduğunu hissetme. Eşitliğin olmadığı. Hani bu günlük hep bildiğimiz şeyler var 

ya. Bunları yaşayarak öğrendiğimi fark ettim. Özellikle şiddet gördükten sonra, 

ya şiddet dediğim bir tokat ama inan o tokat size o kadar yerin dibine sokuyor 

ki. İnsan birine anlatmaktan utanıyor. Annemden gördüğüm şey gibi değil bu 
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benim. Sevdiğim insandan yediğim tokat başka oluyormuş yani. Sonra zaten hiç 

düzelmedi. Ben aileme ilk başlarda anlatmadım. Sadece geri dönmek istediğimi 

söyledim. Babam bana gelip burada bizi rezil mi edeceksin dedi. İşte boşanmış 

gelmiş bir kadın. Ben bununla ne yapacağım falan şeyine girdi herhalde. Onun 

ailesi her zaman arkasındaydı, her konuda. Ki ben buradaki birçok insanla 

iletişimi kesmiştim. İyi gelmiyor diye. Akrabalarımla, özellikle konuştuğum 

teyzelerim falan filan. Dayım ki bana çok düşkündü. O bile sırtını döndü. Yani 

beni suçladı herkes. Ki ben şey, bir yıl kaldım orada. Bir yıl direndim yani. 

Gerçekten direndim. Alışmak için çabaladım. Dil öğrenmek için çok…İlk 

başlarda hiç çaba sarf etmemiştim. Sonradan onun için çabalamaya çalıştım. 

Alışayım diye, kabulleneyim diye burada, orada olduğumu. İşte bayağı 

uğraştım. Kendimle çatıştım. Yani birini yarı yolda bırakıp gitmek şeyi de vardı 

hani vicdanı da vardı yani. Vicdan yaptım, kaldım. Ama o bir yılda her şey o 

kadar çok parçalandı ki. Artık bunun bir ne vicdanı kaldı ne gerekliliği kaldı. 

Ailem dönmemi istemedi. Dönmemem için de elinden geleni yaptılar. “***” 

değer verdiğim, aramın iyi olduğu işte kuzenim, amcamın eşi, diğer kuzenim. 

Onları arayıp annem şey, destek olmayın. Evinizi açmayın. Gelmesin. Söyleyin 

gelmesin. İşte akıl vermeye çalışın gibisinden şey yaptılar. Ve hatta annem 

teyzeme şey bile demiş yani. Gelip bize gelmesin, kaynanasına gitsin falan. Öyle 

şeyler. En son bir gün doğum günümde bir yıl olmamıştı tabii daha. Sadece 

annemle konuşuyordum ara sıra. Anlatıyordum. Anlatmaya başladım ufak ufak. 

Çünkü o sürekli ailesini anlatıyordu, her şeyi. Kendi gözünden. Ben hiçbir şey 

anlatmıyordum. Ne olur ne olmaz. Bir gün aramız düzelir. Bizimkiler cephe 

almasınlar dedim. Ama o tersini yaptı. Baktım suçlanıyorum. Suç…Ya tamamen 

şey oldum, suçlandım. Kimse beni anlamak istemedi. Anlamaya da çalışmadı 

zaten. Tamamen suçlandım yani. Kadın olduğum için belki suçlandım. Belki 

ben dönmek istediğim için, ben yapamadığım için suçlandım ama. Birini bir 

yerde mutsuz diye suçlayamazsınız. İzmir’de yaşadığı için mutsuz olan bir 

insanı suçlayamazsınız. Belki o köyünde yaşamak istiyordur. Yani dediğim gibi 

bu Yılmaz Erdoğan’ın bir şey, Vizontele diye bir filmi vardı ya. Orada şey 

diyor. Bir yeri sevmiyorsanız orası çok güzel bir yer bile olsa cennet değildir. 

Bir yeri seviyorsanız çok kötü bir yer bile olsa orası cennettir sizin için tarzında 

böyle bir şeyi var. Öyle bir şeydi yani tamamen. Ama ben direndim de. Kendime 
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direndim. İşte ruhuma direndim. Özgürlüğüme direndim. Özgürlüğüm gitti yani 

benim. Ben başkasının hayatını yaşamaya başladım. O bana göre bir şey 

değilmiş. Ben öyle bir ev kadını, işte kocasının getirdiği ekmeği, sadece evin 

içinde yaşayarak geçirebilecek bir insan değildim yani. Kendini tanımaya 

başlıyorsun o zaman. İnsanın böyle şey olmadıkça, zıt bir şeyle karşılaşmadıkça 

kendini fark etmiyor. Çünkü sorun yoktur. Ama ne zaman kendinle ters bir şey 

yaşarsan, o zaman kim olduğundan ziyade kim olmadığını anlamaya 

başlıyorsun. Ben bu değilim diyorsun. Yani bir çoğumuz belki ya da şey… En 

azından ben, kim olduğumu çok geç anlamaya başladım. Kimse destek 

olmayınca, arkadaşlar destek oldu biraz. Onların da yapabilecekleri çok bir şey 

yoktu zaten. Benim bir karar vermem gerekiyordu. Aramızdaki saygı da zaten 

bitti. Sevgi de bitti. O hayatını sürdürmeye, yeni şeyler yapmaya başladı. Ben 

inanılmaz yalnız kaldım ama. Ben eskiden yalnız kalmanın ne demek olduğunu 

bilmiyormuşum yani. Yalnız kalmak, gerçekten yalnız kalmak diye bir şey var. 

Bütün gün hiç kimseyle konuşmayışım. Yani yok çünkü, kimse yok. Tanıdığım 

kimse yok. Yani sürekli düşünüyorsun, düşünüyorsun, düşünüyorsun. Kafayı 

yiyorsun. Psikolojim zaten yerle bir olmuştu. Buraya geriye döndüğümde nerede 

kalacağım bile belli değil. Kalacak yerim yok. O yüzden bir kadının gerçekten 

ekonomik özgürlüğü bence her şey ya. Onun, ekonomik özgürlüğün olmadıkça 

bir şeyler yapmak gerçekten çok zor. Kendi hayatını yaşamak çok zor. 

Birilerinin sana değer vermesi çok zor. Sonra geri döndüm.  

 

Bardağı taşıran bir damla daha oldu. Ve şey, artık bir de intihar etmeye karar 

vermiştim mesela. Kardeşim o sene sınava hazırlanıyordu ve değer verdiğim 

ailemden tek kişi kalmıştı. Sınava hazırlanıyor diye de biraz kendimi bastırdım 

işte etkilenmesin. Benim yaşamım onu etkilemesin. Evle olan, evde benim 

yüzümden olan tartışmalar onu etkilemesin diye ama. Olmadı ya. Bu kadar 

engelleyebildim. Şimdi bir de böyle bir şey yapsam çocuğun hayatı mahvolacak. 

Tam da en kritik dönemde. Çünkü büyük bir ideali var. Bunu yapmak istiyor. 

Ablası bir anda her şeyi mahvediyor. Böyle gitmek istemedim mesela bu 

dünyadan. Dedim ki madem ben böyle bir şey yapabilir… Bir de şey var. 

İntiharın şöyle bir şeyi var. Belki ölmek istemiyorsun. Yaşamak istiyorsun. Ama 

birilerini cezalandırmak istiyorsun. Hani benim ne kadar acı çektiğimi, yalnız 
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kaldığımı bu şekilde ifade etme hissiyatı içindeydim. Bir filmde geçiyor. Bir 

köprüden atlayan insanlarla işte konuşma, röportaj yapıyorlar. Hepsi atladıktan 

sonra işte bazıları kurtuluyor, bazıları ölüyor. Yaşayanlarla bir röportaj 

yapıyorlar ve adamın biri şey diyor. Yaşamak istediğim, istemediğimden değil. 

Böyle yaşamak istemediğimden. Böyle bunu yaptım. Benim de öyleydi. Ben 

yaşamak istemediğimden değil. Bu şekilde yaşamak istemediğimden ölmek 

istemiştim mesela. Tek engelleyen şey, kardeşimin okul hayatı oldu. Sonra 

dedim. Zaten gözümü karartmışım. Gideyim, en azından kendi ülkemde öleyim.  

 

Döndüm. Dönüşüm tabii bütün çevrede tanıyan, tanımayan herkesin şeyi oldu. 

Uzun bir süre dedikodu konusu oldu. E kadınsın, teksin. İşte hayat zaten 

acımasız. Dünyada bir sürü kötü şey var. Nasıl başa çıkacak? Nasıl yaşayacak? 

Kesin kötü yola düşer falan. Bu tarz şeyler düşünmeye başlamış insanlar. 

Benim, beni aramak isteyen insanlar bile, yarın öbür gün buraya geldiğimde 

yanlış bir şey yaparım da onların başına kalır, ailem onları suçlar diye beni 

aramadılar. Yanlış bir şeyden kastı ne işte. Boşanmış kadınların şeyi vardır ya. 

Onların üzerine yığılan böyle şeyler vardır. Nasıl diyeyim? Adlandırmalar. İşte 

gelir, ortalık olur. O tarz bir şey. Söylemek istemiyorum çok fazla. Döndüğümde 

buraya geldim işte. Burası benim için büyük bir şans oldu. Tesadüfen yani bir 

öylesine bir şeyle geldim, fikirle geldim. Kafamda hiçbir şey yoktu. Yani buraya 

döndüğümde ne yapacağıma dair hiçbir şey yoktu ve hiç gücüm kalmamıştı. 

Hiçbir şey yapacak gücüm yoktu. Hiçbir şey yapacak isteğim yoktu. Bitmiş 

durumdaydım gerçekten. Ya ilk geldiğimde bir şey anlamadım zaten. Ayaklarım 

yere basmıyordu ya. Bir, tuhaf bir his içindeydim. Yürüyordum mesela. İlk 

dışarı çıktığım, gece geldim zaten. Sonra ertesi gün dışarı çıktığımda ayaklarım 

yere basmıyordu. Havada yürüyordum sanki. Bu… Bu hem bir mutluluk gibi bir 

şeydi aslında. Özgürdüm çünkü yani. O şeylerden, prangalardan, her şeyden 

kurtuluyorsunuz. Hayatındaki insanın sana yaptıklarından, işte seni 

baskılamasından, ailenin baskılanmasından kurtuluyorsun bir şekilde. Ama bu 

şey ya. Ne yapacağını bilmiyorsun, o var.  

 

Uzun bir süre iş arayışında bulundum. Bir tanesi çok büyük bir şey oldu benim 

için. Travma diyebilirim. Tam benim mesleğimde yapabileceğim bir şeydi. Ve 
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benim bildiğim bir program vardı, bilgisayar programı. Belki biliyorsunuzdur. 

Maxqda diye bir program. Onu ben öğrenmiştim Türkçesini. Uzun bir süre de 

bir altı ay onunla çalışmıştım bir yerde. Programa güvenerek. Hatta başkalarına 

öğretmeye başlamıştım. Bir baktım İzmir’de bir şirket, araştırma şirketi bunu 

kullanıyor. A dedim belki eleman alırlar. Mail attım. İngilizcem çok kötü. 

Sokakta sadece idare edebilirim. Ya o İngilizce beni şey yaptı hani. Orada bitirdi 

yani. Adam ne benim bildiğim programı önemsedi. Ne sosyolog olmamı 

önemsedi. Yani o direk İngilizce’ye odaklandı. Ve bana, bana ezici bir şey, 

tavırla geldi. Bunu biliyorsun, bunu mu bilmiyorsun gibisinden. Oradan 

çıktığımda, o güne kadar işte o aradaki üç dört ayda toparladığım psikolojim 

yine yerle bir oldu. Ya hani bir şey vardır ya böyle… Nasıl anlatayım? Ya bir 

anda her şeyi mahveden ufak bir şey. Belki ufak bir şeydi ama kötüydü yani. 

Ben bütün umudumu, iş bulma umudumu, yaşayabilme umudumu o an 

kaybettim. Niye bilmiyorum. Hayatımda hiç o kadar kendimi böyle kötü, ezik 

hissetmedim. Dayımın evine gittiğimde oturdum işte saatlerce ağladım, işte. 

Sonra dedim ki ya önünde bir zaman var. Ne oluyorsa olsun artık. Hiçbir şeye 

başvurmadım. Hiçbir yere tekrar gitmedim işte. Uğraşmadım. İşi de bıraktım. İş 

bulma şeyini. Ondan sonra dayımı, dayım şey bir insandır ama. Biraz daha açık 

bir kafası vardı ama ailem onu da doldurmuş. O da biraz yüz çevirmeye başladı. 

Hani bir sorumluluk almak istemedi. İşte ben kötü bir şey yaparsam ya da işte 

başına kalırım diye düşündü. Ve yavaş yavaş soğumaya, uzaklaşmaya başladı. 

Ben de hissetmeye başladım bunu işte gördüm yani. Yani kimse sorumluluk 

almak istemiyor. Kimse senin hayatını düzeltmeye ya da sana yardım etmeye, 

düzeltemeye çalışmıyor. Çünkü orada sürekli birilerini suçlamak için bekleyen 

insanlar var. Ya buraya dönüşümde de destek olmak isteyenler, olmadılar. 

Korktular çünkü. Bu şey bir şey bir şey değil ya. Toplumsal baskı yani. 

Toplumun insanlara şeyidir. Kimse laf işitmek istemez. 

 

 O burada olmadığı için her şey benim üstüme kaldı. Avukat için para istedim.  

Göndermedi. Yani göndermek istemedi. Param yok falan dedi. İşte kendin 

halletmen lazım dedi. Ben zaten bir şey yapamıyorum. Kendin takip etmen 

lazım. Barodan avukat bulman lazım falan dedi. Ben de araştırdıktan sonra 

dedim yani ben bunu yapamam. Ben ki o arada ben o şey, işten sonra, her şeyi 
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bıraktıktan sonra, işte bir iki yerde iş buldum. Çalışıyordum. Hatta bir dönem üç 

işte birden çalışmaya başladım. Hani part time, part time şeklinde. Hem bana 

çok iyi geliyordu çünkü kafam dağılıyordu. Hiçbir şey düşünmeme gerek 

kalmıyordu. İşten işe koşuyordum böyle. Bir yerde şey, etütte öğretmenlik 

yapmaya başladım. Çok kısa sürdü ama. Ondan sonra bir arkadaşımın 

dükkanında çalışıyordum. Hafta sonları düğün fotoğrafçılığına gidiyordum. 

Mekanlarda fotoğraf… Hepsini bir arada yapmaya başladım ama bu bana iyi 

geliyordu. Çok yoruluyordum. İnanılmaz yoruluyordum. Ve dayım şikayetçiydi 

eve geç geldiğim için ama. Düğünden geliyorum yani. Fotoğraf çekmekten 

geliyorum. İşten geliyorum. Başka bir şeyden değil. Zaten İzmir’de ne 

yapacağım? Kimseyi tanımıyorum, etmiyorum. Ne yapabilirim yani? O üç işte 

çalıştığım dönemde işte şey yaptı. Hani şu işi hallet. Benim burada, bana burada 

engel oluyor falan diye. Bana da engel oluyor ama ben hani çok sıkıntı 

etmemiştim. Yani yaparım bir gün. Yani onu yavaş yavaş hallederim diye 

düşünmüştüm. Para konu… Ben de şey dedim. Hayır yapamam dedim ben bunu 

tek başıma. Avukatsız falan uğraşamam, benim zamanım yok. O da artık baktı 

yapmayacağım. İşte çok ucuza bir tanıdık avukat bulduk. Çok bildiğimiz 

fiyatların orta, yani tam ortasına şey, yarısına denk getirdi. Şey yaptı yani, aldı 

davayı. Dava bir buçuk yıl dürdü. Beş tane mahkemeye gittim. Bir sürü aksilik 

oldu. Avukatım rahatsızlandı gelemedi. Orada olmasaydım dava düşecekti. Ben 

girdim onun yerine. Şahit bulmak çok zor oldu. Yani akraba şahit olması 

önemliydi. Biraz daha ailenin içinden, inandırıcılığı için. Çekişmeli değildi. 

Sadece burada olmadığı için ben tek başıma hani. Yok hani hayatımda yok yani. 

Burada değil zaten, gitmiş. Bana kaldı yani. Şahit bulmak zorunda kaldım. 

Kimseyi bulamadım. Çünkü kimse de… Dayımdan istedim, yapmadı. Ben böyle 

bir şeyin içine girmek istemiyorum dedi. Ki yapsaydı çok rahat olacaktı her şey. 

Neyse bir iki kişi buldum. Onlar yardımcı oldu. Ve bir buçuk yıl sonra, bir sürü 

şeyiyle, yani onun stresiyle hallolduk bir şekilde. Ama zor oldu. Yani beni de 

yordu. E bir yük yani üstümüzde. Bir de bir iş yerine gidiyorsun, başvuracaksın. 

Evli misin, bekar mısın diye soruyor. Ne evlisin ne bekarsın, karışık bir şey. 

Güvenilirliği sarsıyor bir kere.  
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Bütün bu İzmir sürecinde de kan bağının ne kadar önemsiz olduğunu fark ettim. 

Anladım. Çünkü hep böyle tanımadığım, belki de yeni tanıştığım insanlardan 

yardım aldım ya. Hani kendi istekleriyle. İş buldular. Ev buldular. Ondan sonra 

işte bir şeye ihtiyacım oldu. Eşyaya ihtiyacım oldu. Hiç tanımadığım insanlar 

yaptı bunu. Ben tek başıma toparlayamazdım. Yapamazdım yani. Hep arkadaş, 

edindiğim arkadaşlar. Onların arkadaşları. Onlar sayesinde bir düzen 

kurabildim. İzmir bu konuda bana kucak açtı yani. Çünkü geldiğimde hiçbir 

şeyim yoktu. Ve çok kötü bir durumdaydım, psikolojik olarak. Gücüm yoktu 

yani. O anlamda şanslıyım. Arkadaş anlamında her zaman çok şanslı oldum. 

Yani bir aile eksikliğini belki de arkadaşlarımla doldurdum. O benim için 

güzeldi. Hala güzel, hala öyle. Ve ben gerçekten çok arkadaşlarıma değer 

veriyorum. Yardımlaşmayı burada öğrendim ya. Yani şey, o, şey yurtta 

öğrendiğim yardımlaşmanın dışında bir yardımlaşmayı. İşte sırt sırta vermeyi, 

destek olmayı. Hiç tanımadığın insanlar için bir şeyler yapmayı, İzmir’de 

öğrendim. Kim olduğumu yavaş yavaş burada öğrendim. Ama bana burada 

tanıştığım insanlar öğretti yani. Sonra bu, şey yapmaya başladım. Ya ben işsiz 

kaldığım bir dönemde bile burada, başkalarına iş bulmaya başladım. Aynı şeyi 

yapmaya çalıştım. Diyorum ya bu ev pansiyon gibidir mesela. Dersim’den, 

İstanbul’dan, Ankara’dan birileri gelir. Tanımadığım insanlar bile gelir kalır. 

Çünkü ben kimsenin evsiz kalmasını istemem mesela. Çünkü çok fazla bir şeyi 

yani başkalarının evinde kaldım. Ve bu çok ağır bir şey ya. Bir süre sonra, ağır 

bir şey. O yüzden ben aynısını insanlara, insanların yaşamasını istemedim. Hep 

kapım açık oldu birilerine. Onların bana yaptığını ben başkalarına yapmaya 

çalıştım yani. Kötü bir şey görmedim burada. Çok kötü şeyler yani yaşamadım. 

Elimden tuttu birileri. İyi ya İzmir. Güzel yani. Yaşamak için iyi bir kent. Kimse 

seni sorgulamıyor öyle kolay kolay. Ya da biz artık kendimizi sorgulatmamayı, 

şey yapmamayı, ezdirmemeyi öğreniyoruz. Herkes çok güçlüsün diyor. Ama 

bence ben o kadar güçlü değilim. İnsan mecbur kalınca her şeyi yapıyor. Mecbur 

kaldığım zaman toparlamaya başlıyorsun, sarılmaya başlıyorsun. İnat ediyorsun. 

Peşinden gidiyorsun bir şeylerin. Ha çok mu şey durumum şu an? Yarın işsiz 

kalsam hiçbir şeyim yok. Vermem gereken bir kira var. İşte yeme, içme param 

falan filan. Ama bunu çok sorun etmiyorum artık. Çünkü gerçekten biliyorum ki 

yine birileri var yani. Gidip evinde kalabileceğim. Ben yine bir şeyler yapana 
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kadar yardımcı olabilecek insanlar var. Belki çok böyle şey, Pollyanna gibi oldu 

ama. Cidden öyle oldu yani. Bu evden önce bir, şu aşağıda bir kadın arkadaş, ev 

arkadaşı arıyordu. İlk başta oraya taşındım. Onlarla bir sene kaldım. Sonra biri 

daha geldi zaten. Bir sene onlarla kaldım. Ondan sonra kardeşim geldi. Bir yıl 

yurtta kaldı, özel yurtta. Yurtta kalmak istemediğini, daha doğrusu özel yurtta 

kalmak istemediğini söyledi. Ben de bir teklif sundum. İşte beraber eve çıkalım 

diye. Kabul etti. Bu evi buldum. Bu evi bulurken de arkadaşım vardı yanımda. 

Taşırken başka bir arkadaşım vardı. Eşyaları ayarlayan dört, beş arkadaşım 

vardı. Birçok şeyi bedavaya hallettik. Şu masayı, kitaplığı “***” eşi yaptı. 

Ondan sonra elektriği, prizleri başka bir arkadaşım yaptı. Bildiğiniz kolektif bir 

şey oldu yani. Tek başıma yapabilir miydim? Hayır. Ki bu evi bile oluşturmak 

üç ayımı aldı benim. Kardeşimin hiçbir katkısı olmadı. Çünkü o burada değildi. 

İşte yaz tatilindeydi falan. Ama herhalde şey, şans mı diyeyim ne diyeyim 

bilmiyorum. Hallettik ya bir şekilde.  

 

İş anlamında çok mutsuzum. Neden? Çünkü böyle olmayabilirdi. Benim şeyim, 

benim eksikliğim bu. Bunu kimseye yükleyemem zaten ben. Ben 

çabalamamışım daha iyi bir şey için. Daha bir iyi bir şey yapmak, daha iyi bir 

yerde olmak için. Yarını düşünmemişim yani. O günü yaşamışım hep. Şu an 

istemediğim bir işi yapıyorum. İstemediğim şeyleri yapıyorum. Bunun tek güzel 

yanı hiç kimseden bir şey istemek zorunda kalmıyorum maddi anlamda. 

Kimse…Ya tamam. Bazen insanın ihtiyacı olur. Borç alıyor falan. Onları 

saymıyorum. Kimseye minnet etmiyorum yani. Tutulur yanı bu. Çünkü bu, en 

korktuğum şeylerden de biridir. Birine minnet etmek. Yaşamını birine 

bağlamak. Bir kere onu yaşadım ya. Bir kere yaşamımızı başkasına bağladığımız 

zaman, özgür kalınca tekrar aynı şeyi yapmaktan insan çok korkuyor. Tekrar 

aynı duruma düşmekten. İstemediğim bir masada oturmak bile beni rahatsız 

ederken başkasının hayatını yaşamak, istemediğin bir yerde olmak bile işkence 

yani. Kitapçıda çalıştım. Takıcıda çalıştım. İşte düğünlere gittim. Garsonluk 

yaptım uzun bir süre. Hatta bir yıl kadar hem bu çalıştığım işte hem de hafta 

sonları garsonluk yaptım. Biraz çünkü şey, kendime gelmeye başladığımda, hani 

dışarıda eğlenme, kendini, nasıl diyeyim? Rahatlatmaya çalıştım hep kendimi 

sonrasında. Ben de biraz eğleneyim ya hani. Hep mücadele hep mücadele 
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olmuyor. Yani para kazanırsam daha iyi şey yaparım. Dışarıda zaman geçiririm. 

Hiç kimseye de ihtiyacım olmaz.  

Yani haftanın altı günü bir ofiste tıkılıyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun, hareket 

etmiyorsun. Ki ben asla dört duvar arasını sevmem. Kitapçıyken çok 

mutluydum. Ama oradan ayrılmak zorunda kaldım. Sokakta çalışıyordum, Sevgi 

Yolu’nda. Sevgi Yolu şey bir yerdir. Dışarıdan görünmez ama zor bir yerdir. 

Hani mahalle baskısı diye bir şey var ya. Orada da vardı, bir sokak baskısı var. 

Değişik bir şey. Çok kavga var, çekememezlik. İşte birbirini şikayet etme falan. 

Ciddi anlamda sorunlu insanlar da var. Ama o, orası toparlanmamda çok 

yardımcı oldu bana. O insanlar birbirini yer belki. Hatta ben orada kavga ettiğim 

bir, bir kişi de olmuştu. Benden nefret ediyordu muhtemelen de. Şey, ona 

rağmen ben orada, orada toparlandım ya. Orada hayat buldum. Orada yeşerdim 

tekrar. Çalışarak, insanlarla ilişki kurarak, işte oturup onlarla içerek, sohbet 

ederek. Farklı farklı insanlar hepsi. Kendimi orada düzelttim yani. Çıkmam 

gerektiğinde de çıktım artık. Dediğim gibi bir ofiste, dört duvar arasında 

kapanmak zaten bana göre değil. Yaptığım iş de biraz zoruma gidiyor açıkçası. 

 

Şu an sekreterlik yapıyorum. Sekreter kelimesini kullandığında insanlar ilk 

başlarda, bozuluyordum ya. Bu bana şey geliyordu. Ya bu mesleği şey yaptığım 

için değil, garsonluk da yapıyordum aynı zamanda. Ama garson zoruma 

gitmiyordu, niyeyse. Çünkü garsonluğun da bir ruhu var bence. Hatta daha şey, 

hoş bir şey, sekreterliğe göre. Zoruma gidiyordu. Sonra yavaş yavaş buna 

alışmaya başladım ama. Hala patronum işte sekreterimi arayın dediğinde bir şey 

oluşuyor. Bir iğne batıyor şuraya. Diyorum ki niye buradayım? Ben niye 

buradayım yani? Bunu sorgulamaya başladım uzun süre sonra. Uzun sürede. İşe 

girdikten sonra. Evet, çalıştım. Para kazandım orada. Ama bu yetmedi bana 

sonra.  

 

 

O geçmişteki sorunları bir bir çözdük. Hallettik diye düşünüyorum, bir yere 

kadar. Sonrasında da başka şeylere takılmaya başladım hani. Kendimi daha iyi 

nasıl, yani daha nasıl geliştirebilirim? Nasıl daha kendim olabilirim? Ya da 

sevebileceğim, yani en azından kendimi biraz daha işe yarar bir şeyler 
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yapabileceğim ne olabilir, diye düşünmeye başladım bu sefer. Bu beni çok 

zorladı. Bu fikirler. Yani kendimi çok suçladım. İşte ben daha çok 

çalışabilirdim. Daha iyi yerlere gelebilirdim. Yüksek lisans yapabilirdim. Ne 

bileyim? Başka bir şeyler yapabilirdim. Kendimi var edebilirdim başka türlü. Şu 

an inanılmaz kendimi hiçbir işe yaramaz, şey değil. Ürettiğim bir şey yok ya. 

Telefon bakmaktan, temizlik yapmaktan ve birkaç ıvır zıvır dışında ürettiğim bir 

şey yok yani benim. Ben bir şey üretmediğim için de kendimi çok boş 

hissediyorum. Alternatif yaratmaya çalışıyorum ama. Hem günde çıkış saati 

belli olmayan, haftanın altı günü çalıştığın bir işte nasıl başka bir şey 

yapabilirsin? Zaten şey, iş konusu bu ülkede sıkıntı. Ki benim bu ülkeyle ilgili 

çok fazla şikayet etme hakkım olduğunu da düşünmüyorum ama. Geri döndüm 

ya. Madem şikayet ediyorsun o zaman kalsaydın falan fikri. Ama hiçbir zaman 

pişman olmadım döndüğüme. O ayrı mesele. Burada savaş çıksa ben yine 

gitmem. Burada kalırım. Burada ölürüm yani. Burada öleyim. Ve bir daha asla 

yurtdışına çıkmayı düşünmüyorum. Bu ülkenin sınırları dışına da çıkmayı 

düşünmüyorum. İlk geldiğim zamanlar zaten şehir, başka bir şehre iki 

günlüğüne gitsem bile çantayı toplarken bir garip hissediyordum. Gidip de 

dönemezsem evime diye. Başıma bir şey gelir, yolda kalırsın. Korkuyordum 

gitmeye bir yerlere ya. Evin, yani başkasında kalmamak için direniyordum 

mesela. Evime gitmek istiyordum. O yüzden evimi çok seviyorum. 

 

 

Başka bir şeyler yapmak istiyorum. Ama ne yapacağım konusunda da bir şey, 

alternatif oluşturamıyorum. Bu benim canımı çok sıkıyor. Halının altına 

süpürdüklerimiz de bir yandan ortaya çıkıyor. Biraz daha sakinleşince, hayat 

biraz daha durulup daha düzenli rutine bindiği zaman. O halının altını 

süpürdüğümüz şeyler, yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Mesela boşanmış olmanın 

şeyini çok yaşadım, ayrılmış olmanın, baskısını. Ama bunu ben kendi kendime 

yapıyordum. Ya da toplum böyle gördüğü için biz de öyle görmeye başlıyoruz. 

Bunun… Ya ben diyorum ki niye acaba ben böyle biriyim yani? Neden böyle 

bir şey geldi başıma? Niye yaptım bunu? Bunu yaşamama gerek yoktu falan. Ya 

boşanmış olmayı kendi kendime yediremedim. Boşanmış bir kadın olmayı. 

Sanki dışarıdan sürekli yargılanacakmışım. Bu yüzden kötü bir imaj verdiğimi 
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düşünüyordum. Ta ki arkadaşlarımın da başına böyle şeyler geldiğini işte 

boşananlar oldu bu süreçte falan buradaki, burada olduğum dönemde. Onları 

gördükçe, onlarla konuştukça rahatlamaya başladım. Çünkü daha otuz 

yaşındayım yani. Böyle bir şeyi atlatmak, yapmış olmak şey, ağır ya. Yani. 

Pişman oluyorsun. Neyse o halının altına süpürdüklerimiz de dediğim gibi hayat 

rutine binince, biraz daha normalleşince, mücadele biraz daha kolay olmaya 

başlayınca ortaya çıkıyor. Ortaya çıktıkça da tekrar gözden geçiriyorsun. 

Bugünün gözüyle gözden geçiriyorsun. Dünün gözüyle gözden geçiriyorsun. 

Sürekli bir şey, sorgulama. Zaten kendini sorgulamak başlı başına bir şey yani 

zorluk.  

 

Bugünün gözüyle, ya ben eski hayallerime aptal diyebilirim direkt. Şu an 

daha… Ne diyeyim? Daha akıllıyım herhalde. Yani en azından daha mantıklı 

davranmaya çalışıyorum. Fevri değilim. Sonuçlarını düşünmeye çalışıyorum. 

Çok değiştim bir kere, çok sakinledim yani. Hırçınlığım gitti diyeyim. İnsanlara 

yaklaşırken ya da onları dinlerken daha şey derine bakabiliyorsun. Altında ne 

yatıyor diye. Bu insan bunu yapıyor ama neden yapıyor acaba? Hep nedenini 

sorgulamaya başladım. E kötü bir şey, hareket bile görsem nedenini 

sorgulamaya başladım. Yani direkt şey yapmadım. Silip atmadım mesela. 

Biriyle kavga edip tartışsam bile şey yapmadım. Eskiden olsa belki bitirirsin 

falan her şeyi. Onu yapmamaya başladım. İnsanlara değer vermenin güzel bir 

şey olduğunu fark ettim. Çok şey değişti ya. Ya kısa zamanda çok şey değişti 

bende. Biraz daha kendime şefkat göstermeyi öğrendim. Kendimi sevmeyi 

öğrendim. Kendimi rahat bırakmayı biraz daha. Tabii şey, mesleki anlamda 

değil. O anlamda hala kendime kızıyorum. Yani rahat bırakmıyorum.  

 

Çok farklı yerlerde, çok farklı yaşadığım için aslına bakarsanız arkadaşlık 

ilişkileri dışında çok bir benzerlik yok. Yani ben de ben artık aynı değilim. Ya 

büyüyoruz. Öğreniyoruz. Daha sağlam oluyorsun. Daha güçlü oluyorsun. Ama 

bu güçlü olmanın, sağlam olmanın dezavantajı da var. Bütün bu yaşadığın 

sıkıntıların seni bir yere getiriyor, evet. Bir basamak yukarı getiriyor. Daha geniş 

görmeni sağlıyor ama bir de onun verdiği şey var. Acı var yani. Onun yarattığı 

yorgunluk var. Ben mesela kendimi çok yorgun hissediyorum. O, aynaya 
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baktığımda otuz yaşında bir insan görmüyorum. Daha küçük bir insan 

görüyorum ve hep böyle şey nasıl? Yok ben hala yirmi üç yaşındaymışım gibi 

bir şeyim var. Ama hissettiğim bir şey daha var bunun yanında. Kendimi böyle 

emekli olmaya yakın, yorulmuş bir insan gibi hissediyorum ya. Çok yorgunum. 

O yorgunluğu bir türlü atamadım. O tükenmiş tarafımı da bir türlü 

düzeltemedim. İyileştiremedim. İşte psikolojik yardım almaya başladım 

arkadaşlarımın ittirmesiyle. Çünkü insan bazen ne kadar güçlü olursa olsun, 

çözemiyor her şeyi tek başına. Maalesef. O kadar da güçlü değiliz yani. İnsanız. 

O kadar yönetemiyorsun kendini.  

 

İlk ev değiştirdiğimde bile, ilk taşındığım arkadaşımın evine taşındığımda bile, 

yer değişikliği bende o kadar hasar bırakmış ki. O gece bağırarak uyanmışım. 

Bağırmışım. Orayı şey yapamamışım. Alışamadım ya. Ya yatağın yerini 

değiştiriyordum. Canım sıkılıyordu. Ondan sonra tabii yavaş yavaş alışıyorsun. 

Bir de fark etmek önemliymiş yani hep sonradan fark ediyoruz ya. Ona çok 

üzülüyorum. Her şeyi sonradan fark ediyoruz. Niye böyle yaptığımızı ya da ne 

hissettiğimizi, neden hissettiğimizi hep sonradan fark ediyoruz. Geç kalıyoruz, 

her şey için. En azından ben geç kalıyorum. Otuz az bir sayı değil, bence. Çok 

da değil evet. Ama az da eğil. Hep şu pandemi döneminde biraz daha sakinledik. 

Kimseyle görüşemedik. Kendimizle baş başa kaldık. İşe gidip geliyordum ama 

sadece iki kişiyi, üç kişiyi falan görebiliyorsun. Yani arkadaşlarımı, komşum, 

işte erkek arkadaşım falan. Patronum, görmesem de olur. O zaman aslında biraz 

daha mesleki anlamda ve yapmak istediklerimi şey, düşünmeye başladım. Ya da 

ne yapmak istemediğimi. Sonra arkadaşlarımın çektiği fotoğraflar, onların işi. 

İşte biri müdür olmuş da biri müdür yardımcısı olmuş da okullarda. Biri 

yurtdışına gitmiş de işte doktoralar falan. Yüksek lisanslar havada uçuşuyor 

böyle. Onlar bana batmaya başladı. Bu bir kıskançlık değil. Hiç kıskançlık 

duygusu bende gelişmemiştir. Kardeşimde de öyle. Belki ailemizin bize 

aşılayamadığı ya da aşılamadığı diyeyim tek şey, iyi şey bence kıskanç. Yani 

kıskançlık duygusunu hissetmemek, çok fazla. Çok nadiren olur bende. Dediğim 

gibi yani onların yaptıklarını kıskanmaktan ziyade ben onlar niye yapmış değil. 

Ben niye yapamadım? Demeye başlıyorsun. Yani bir statü endişesini çok geç 

duymaya başladım. İnsanlar işte seni tanıdıktan sonra burada ne işin ya var ya 
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falan diyor mesela. Ofiste gelip yaptığım işleri görüp falan. Burada ne işim 

olduğu. Ya o kadar şey yaşadıktan sonra da burası insanın zoruna gider dedi biri. 

Doğru. Zoruma gidiyor.  

 

Çocukluktan başlarım, evet. Zaten şey, dönem dönem. Çocukluk, lise, 

üniversite, evlilik sonra özgürlük. Nasıl özgürleştim? Belki özgürlük kelime 

olarak bizim bildiğimiz şey değildir de. Tam olarak belki özgür değiliz. Ülkenin 

şartlarından kaynaklı, kadın olmaktan kaynaklı. Çok özgür değiliz ama. Şu anki 

özgürlüğüm bana iyi geliyor. Kimseye hesap vermiyorum. Bir ailem yok artık. 

Kimse arayıp beni bunu niye yaptın demiyor. Bu iyi bir şey. Otobüs sahnelerini 

çok severim. Şey. Otobüs sahnelerinde geçebilir aslında gittiğim yerler. Çünkü 

sürekli bir yerde duramamışım ya. O göçebe gibi bir şey. Bir yerde durmayı 

becerememişim falan. Ya sürekli yol olabilir belki. 

 

Geleceğe dair nasıl hayallerim var? Şu an sadece bir, doğru düzgün bir hayalim 

yok aslında. Benim hep şey vardı. Ben hep iyi bir fotoğrafçı olmak isterdim. 

Artık onu da istemiyorum. Yani istemiyorum değil. Artık… Artık bir şey 

yapabileceğime dair bir şeyim yok. İnancım yok yani, son altı aydır. Son işte bu 

altı aydır, kendime olan inancımı da kaybettim. Heyecanı kaybettim. Hiçbir şey 

beni şey yapmıyor artık. Çok haz vermiyor yani. Bir yerimde duramayışlığım 

var. İlk defa bu kadar uzun süre burada oturuyorum bu arada. Geçenlerde 

ALES’e girdim. Sınavda bile kalkıp yürüyesim geldi. Duramam yani, normalde 

yerimde duramam. Yani şey sadece fiziksel anlamda değil, kafa olarak da. 

İçimde bir duramayışlığım var, bir heyecanım var evet ama. Ya enerjim yok 

yorgunum ya da inancım kalmamış, bir şey yapabileceğime dair. Hep böyle 

gidecekmiş gibi hissediyorum. Sonra şikayet etmeyi bırakıyorsun işte. Dedim ya 

her şey biraz daha rutine bindi. Düşünmeye başladım. Başarısızlığın verdiği bir 

şey var. İşte çaresizlik o, öğrendiğimiz şey var ya. Öğrendiğimiz çaresizlik 

midir? Öğrenilmiş çaresizlik. Bir yandan şey hissediyorum. Bir şeyi istersem, 

gerçekten istersem yapabileceğimi hissediyorum ama bir şey yapmıyorum ya 

hani. Çünkü ben ne istediğimi bilmiyorum. Bir insanın başına gelebilecek en 

kötü şeylerden biridir. Ne istediğini bilememek. Uzun süre mücadeleyle geçti 

zaten, direnmekle, para kazanmak, hayatta kalmak, kimseye muhtaç olmamakla 
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geçti. Bu konular yeni yeni bende gündeme gelmeye başladı. O yüzden şimdi 

öyle. Belki, hayatım şu ankinden zor olsa, bunları düşünmeyecektim. Koşturma 

içinde olacaktım. Ki iki iş yapmanın uzun, uzun süre, bir yıl kadar iki iş 

yapmamın sebebi de kendimden biraz kaçmaktı. Çok parada ziyade. Zaten bir 

yerde belli bir ücret alıyorsun. Asgari de olsa. Kendimden kaçıyordum yani. 

Çalışarak kendimi unutuyordum. Sonra düşünmeye başlıyorsun işte zaman 

olunca, zamanın olunca. 

 

Ülke siyaset ve politikasını falan işte ekonomisini, şuyunu buyunu, her şeyini 

düşündükçe ki bunu çok düşünüyorum son zamanlarda özellikle. Hani hiç 

politik bir şeyin içine girmedim ama. Büyüdüğüm coğrafyadan kaynaklı ister 

istemez bir şeyin, fikir altyapın, düşünce altyapın oluşuyor. Daha kötü her şey. 

Daha kötüye gidiyor bence. Umutsuzluğumun bir sebebi de bu zaten. Ya o 

zamanlar daha şeydi, çocukken, üniversitedeyken. Her şey daha kolaydı, bence. 

Şu an bir şeyler yapmak daha zor. Ya mesela atıyorum çok basit. Şu an, o zaman 

bir makine almak beş, altı ay çalışmakla oluyordu. Şu an ben yeni bir makine 

almak için kaç sene çalışmam gerektiğini bilmiyorum. Ne bileyim ben mesela 

bir, yeni bir makine almak istiyorum. Bu… Bu var en azından. Bunu yapmak 

istiyorum ama yetmiyor işte hani. Alamıyorsun, çok pahalı. Asgari ücretli bir 

çalışanın alması çok imkansız. En azından kendimi rahatlatabilirdim yani. 

Çünkü bozuk o artık. Olmuyor yani. E gezemiyorsun da. Çok zor geziyorsun. 

Senede bir gezebiliyorsun belki. Gezmeyi çok seviyorum. Mesela onu kay… 

Onu kolay kolay kaybetmem. Özellikle tarihi yerleri gezmeyi severim. Yani 

hiçbir şey bilmesem de o an. Orada eski bir taş varsa o benim hoşuma gidiyor. 

Gittiğim yerlerde işte zaman kavramını unutup sanki orada işte atıyorum, çok iki 

bin yıl öncesinden kalan bir şeyse, orada iki bin yıl öncesini hissetmeye 

çalışıyorum. Bu benim çok hoşuma gidiyor mesela, zaman kavramını 

yitiriyorum. Ne vardı acaba? İnsanlar burada hangi, ne olaylar yaşadılar, ne 

yaptılar? Nasıl yaşamları vardı falan gibisinden. Basit ama hoş. Gezme şeyimi 

kaybetmedim yani. Gezme hevesimi kaybetmedim. Yani bu hayallerimden biri 

şey ya. Türkiye’nin bütün illerini gezebilmek. Şu an sadece bu beni cezbediyor 

mesela. Bunu yapmak istiyorum. Ya karış karış, yer yer. Çünkü ben bu işte hani 

bir şeyi kaybettiğinde değerini anlarsın ya. Sanırım ülkenin değerini böyle bir 
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şey, yani başka bir yere gittiğimde anlamaya başladım. Bir yandan da böyle bir, 

yani burayı bu sevmemin bir şeyi de var. Kötü yanı da var. Çünkü yavaş yavaş 

her şeyi yok ediyorlar. Yavaş yavaş bitiriyorlar, satıyorlar. Gidemiyorsun. 

Parçalıyorlar. Hasankeyf mesela. Gördüm evet ama şu an yok. Bu, bu beni çok 

üzüyor yani. Biz ölümlüyüz, gelip geçiyoruz. Yani şeyin bir şarkısı var ya. 

Kimin olduğunu hatırlamıyorum da. Bu dünya bir pencere. Her gelen bakar 

gider. Hepimiz gelip bakıp gideceğiz. Ama tarihi şeylerin yok olması, bilerek 

yok edilmesi benim canımı daha çok yakıyor insanların ölmesinden. Çünkü 

zaten gideceğiz yani. O kalacak geriye. O başkasına kalacak. Başkası o 

pencereden onu görmeye gelecekti. O da görecekti gidecekti. O kalıyor öyle. 

Ama burayı, burayı sevdiğimi anladım ya ben. Bu, bütün bu ülkenin ekonomik 

ve siyasal, kültürel olumsuzluklarına rağmen buradayım yani burada kalırım. 

Olduğu kadar yani. 

 

Şey geçenlerde şöyle bir şey düşündüm. Acaba Alsancak’ta iyi bir çevre, yani 

bir çevrem var en azından. Acaba dedim önümüzdeki seçim Alsancak 

Muhtarlığı’na girsem nasıl olur diye. Çok komik geliyor. Ve ben ciddi ciddi 

düşünmeye başladım. Onu yapmayı düşünüyorum. Eğer üç yıla kadar şey 

olmazsam, vazgeçmezsem. Çünkü ben şey… Ne kadar kötü olursam olayım 

böyle psikolojik olarak, o gün bak şey olurum, çok moralim bozuk olsun. 

Gidiyorum, tanıyorum da artık mekanların sahiplerini, arkadaşları falan filan. 

Gidip bir oturup çay içip sigara içip bir bira içtiğimde kendime geliyorum. Ve 

insanlarla konuşurken her şeyi unutuyorum. Alsancak’ın bende öyle bir şeyi var 

yani, hani artısı var orada olmanın. Eve gelmezdim ben zaten pandemiden önce 

hiç doğru düzgün. Dışarıdaydım hep. Yeni birilerini tanımak bana çok şey 

geliyordu, hoş geliyordu. Bir de herhalde çok o yalnız hissettiğim, yalnız 

kaldığım dönemin de verdiği bir etki var herhalde ki insanlara karşı daha böyle 

şey oldum. Düşkün oldum yani. Öyle, muhtarlığa girmeyi düşünüyorum, 

önümüzdeki seçimde. Ciddiyim. Ya neden olmasın ki yani? Öyle bir şey olsa 

bence güzel olur. Hani bir kadın aday falan. Sosyolojide bir şey yapamadık ama. 

Belki muhtar olurum. Güzel olur. Benim için güzel bir deneyim olabilir eğer şey 

vazgeçmezsem ki bence sırf gırgırına bile girebilirim yani onu. Ya ne kadar 

tükensek de yorgun da olsak herhalde canlı olmanın verdiği bir yaşama içgüdüsü 
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var ya. O hayatta tutuyor ya. Yaşama içgüdüsü, başka bir şey değil yani beni de 

herhalde hayatta tutan.  

 

Sevdiğim yönlerimden, ya çok sevdiğim yönüm yok aslında da. Tek sevdiğim 

yön böyle sosyal olabilme becerisi. Hayatımı da bu kurtardı diyebilirim bence. 

Ya da en güzel şey bu. Ki şey, yalnız kalmak ve yalnız kalmayı istemek bence 

biraz bencillik ya. Başkalarına karşı. Nasıl? Mesela bence kardeşimle ben o 

kadar zıtız ki bu konuda. Ondan örnek verebilirim. Ben böyle mutluyum diyor. 

Okuldan eve, evden okula. Çok fazla arkadaşı yok. Birkaç tane. Onlarla da 

dışarıda oturmaz etmez. Bu bir bencillik bence, tek başına sadece kendini 

düşünmek. Sadece kendi huzurunu düşünmek. Aslına bakarsanız, mutlu. Niye 

mutlu? Çünkü hiçbir sorunla karşılaşmıyor. Kimsenin sorununa çözüm bulmaya 

çalışmıyor. Kimsenin derdini dert etmiyor. Yani bir düşünsenize. Bir 

arkadaşınızın bir derdi var. Ona yardımcı olmak gereklilik yani. Çünkü beraber 

yaşıyoruz. Yalnız değiliz. Beraber yaşıyorsak bir şeyi var bunun. Gerekliliği var 

yani. Sorumluluğu var bence. Ben kendimi mesela arkadaşlarıma karşı sorumlu 

hissediyor muyum? Bir şey yapamayınca üzülüyorum. Kendimi kötü 

hissediyorum. Ama kardeşim bu konuda mesela evet mutlu. Çünkü dedim ya, 

bir sorunla karşılaşmıyor, sorunu yok. Bu bencillik bence. Biraz. En azından. 

Belki o doğru yapıyordur, bilmiyorum. Belki o daha iyi bir hayat sürecektir. 

Herkesin eve kapandığını düşünsenize.  


