
Helen Rashford: Üç hadi bilemediniz dört dile çevrilen, o dillerden de orijinal diline yeniden 

çevrilen “Sahi ...?” serisiyle ünlenmeyen ve pek az kimselerin tanıdığı, onların da asla 

mitleştirmediği Helen Rashford profesyonel dinleme sanatçısı olarak dünyada bir yerlerde 

yaşamaktadır. 
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İLK SÖZ 

Helen’le tanışıklığım uzun yıllara dayanıyor. Onu tanıdığımda hayatımda açabileceği kapıları 

sezemiyordum elbette. Bir parkta rastlaşmıştık. İşten bunaldığım, sevgilimle kavga ettiğim bir 

gündü. Dünya üzerime geliyordu. Konuşacak kimsem yoktu. Birilerinin beni 

dinleyebileceğinden emin değildim. Fakat söyleyeceklerimi söylemeye, yüreğimi sıkan 

sözcüklerden kurtulmaya ihtiyacım vardı. İşte Helen, dağınık saçlarıyla, eski püskü 

kıyafetleriyle ve bir poşet dolusu güvercin yemiyle o gün yanıma oturmuştu. İtiraf etmeliyim 

ki, normalde, sağlıklı düşünebileceğim bir durumda olsaydım, tereddüt etmeden banktan 

kalkardım. Helen gibilerine daima ön yargıyla baktığım zamanlardan utanıyorum ama artık 

durum değişti! O gün, Helen’in yanında kalarak ve onun, “Senin büyük bir derdin var 

sanırım,” sözlerine önce tereddütle yaklaşsam da, çok geçmeden olan biteni tüm çıplaklığıyla 

anlattığımda hayatımın değişmesi gibi… Helen o birkaç saatlik sohbet boyunca beni daha 

fazla anlatmam için yönlendirmek dışında pek bir katkı sağlamadı. En azından o zamanlar ben 

bu şekilde düşünüyordum. Sonra onunla daha sık bir araya geldiğimizde şunu kavradım; 

Helen iflah olmaz bir dinleyici ve hikâye koleksiyoncusuydu. Söylediğine göre o parkta yeni 

veya eski pek çok dost edinmişti. Hepsinden hikâyeler dinlemiş, bazılarını daha sonra 

kurmacalarında kullanmıştı. Tabii çıkarımlar yapmıştı, hatta her sohbette kendini yenilenmiş 

hissettiğini söylemişti. İnsanları artık eskisi gibi kimselerin dinlemediğinden, kimsenin 

hikâyeler saygı duymadığından, bir an bile durup etraflarına bakmadığından şikayet ediyordu. 

Neredeyse birimizin bile bir başkasına ayıracak vakti kalmadığını anlatıp duruyordu. Ona hak 

veriyordum vermesine ama yapılacak bir şeyler olup olmadığını bilmiyordum. Üstelik buna 

fazla kafa yormuyordum da. Sadece anlatıyordum, durmaksızın anlatıyor ve olanlara Helen 

aracılığıyla, onun sorularıyla bakmaya çalışıyordum. Sorular ilerledikçe kendimi yeniden 

keşfediyordum.  

Sonra, epey yoğun olduğum bir dönem parka gidemedim. Yazmakla ilgili ufak bir kitap 

hazırlamak zorundaydım ve tasarılarım pek içime sinmiyordu. Bir gün yeniden parka gitmek 

için vakit bulabildiğimde Helen’i parkta bulamadım. Yağmur yağıyordu. Oysaki Helen karda 

bile parkta olurdu. Meraklandım… Adresini, varsa numarasını bile öğrenmediğim için 

kendime kızdım. Polise haber vermeyi bile düşündüm ama sonra vazgeçtim. Hiçbir şey 

yapmayacaklarından emindim. Her sabah işe giderken ve her akşam iş çıkışında parka 

uğradım. İkinci haftanın sonunda Helen yeniden ortaya çıktı. Gülümsüyordu. Ona çıkışarak 

bunca zaman nerelerde olduğunu sordum. Dinleniyordum, yanıtını verdi. Umursamazlığına 



iyice sinirlendim. Senden bir şey isteyeceğim, diyerek beni şaşırttı. Ne olduğunu sordum. 

Yeterince dinledim, artık ben anlatmalıyım, diğerlerinin hikâyelerinden el alarak, dedi ve 

benden söylediklerini kaydetmemi, yazmamı, dilersem eklemeler, çıkarmalar yapmamı istedi. 

Aklıma ilk gelen, beni kullanmak mı istiyor düşüncesi olmuştu. Yayın sektöründe çalıştığımı 

biliyordu. Fakat paylaştıklarımız arttıkça, yazdıklarını bana bir kere bile okutmadığını 

düşününce fikrinin kitap yazmak olmadığını anladım ve bir anda aklıma parlak bir fikir geldi. 

Ona kitap yazmasını teklif ettim. Çünkü Helen bana kalırsa harika bir kişisel gelişimciydi ve 

hikâyeleri keşfetmek konusunda oldukça titizdi. Ayrıca onu diğer kişisel gelişimcilerden 

ayıran çok önemli iki nokta vardı; birincisi Helen bir kişisel gelişimci olduğundan habersizdi, 

ikincisi onun için cevaplardan çok sorular önemliydi. Proje istediğim gibi giderse benim de 

eklemelerimle elimizde hem bir kişisel gelişim kitabı hem de yazmak üzerine bir kitap 

olacaktı.  İlk başta teklifim onu biraz ürküttü. Ben de ona, sahte bir isimle kitabı 

yazabileceğimizi söyledim. Hikâyelerdeki isimleri de değiştirecektik. Ona kimin anlattığını 

boş ver, asıl önemlisi, anlatılan ve nasıl anlatıldığıdır, dedim. Zor da olsa teklifimi kabul etti. 

Sohbet esnasında en sık kullandığı ‘Sahi’ kelimesini genel başlık olarak seçtik. Elinizdeki 

kitap bu serinin ilk kitabıdır. Umarım Helen’in kitabı size de ışık olur. 

Michelle Sarandon 

 

 

GİRİŞ 

Yerleşik yerlerin rutini hiç değişmez gibi gelir. Sahiden insan bir yerde uzun zaman 

geçirdiğinde böyle hissedebilir. N. Parkı’na çok erken saatlerde gelirim. Neredeyse ilk 

gelenlerden biriyimdir. Benden önce sadece temizlik işçileri orada olur. İşleri biter bitmez de 

giderler. Önce güvercinleri beslerim. Ardından her zamanki bankıma otururum. On beş 

dakika kadar sonra birkaç genç öğrenci parktan geçip giderler. Yo, hayır, etraflarına 

bakmazlar. Ama genellikle eğleniyor görünürler. Yediye doğru, S. Hanım küçük kızıyla orada 

olur. Kız bir iki defa salıncakta sallanır. S. Hanım bana yorgun ama samimi bir tebessüm 

yollar, koşar adım fabrikadaki işine gider. Biraz sonra saat yedi otobüsü yakındaki durağı es 

geçerek yoluna devam eder. Parkın rutini böyle başlar… Ama her zaman böyle devam etmez. 

Kimileriyle bankı paylaşırım, çoğunlukla sessiz sessiz zaman geçer. Bazense, yanımdaki kişi 

benimle sohbet açmaya çalışır. Böyle anlarda aklımdan iki şey geçer; sadece laflayıp gidecek 

ya da anlatmak istediği başka şeyler var… İkisi de benim için değerlidir fakat ikincisi 

vazgeçilmezimdir. Evet, belki de kendi hikâyemin sınırlılığı yüzünden başkalarının 

hikâyelerine böylesine ihtiyaç duyuyorum. Ya da o hikâyeleri duymak hoşuma gidiyor 

sadece. Acısıyla tatlısıyla birilerinin gerçekten yaşadığına emin oluyorum. Ama her hikâye 

yeni sorular getiriyor beraberinde, her cevapsa başka bir soruya aracılık ediyor çok geçmeden. 

Ve böylece insana kim olduğunu unutturan en önemli problemlerden biri olan rutin yıkılıyor. 

Sahi, siz de bu kitabı okuyarak rutininizi kırmaya ne dersiniz? Neticede en fazla kötü bir kitap 

okumuş olursunuz. Bunun için, yani vaktinizi çalma ihtimalim için şimdiden özür dilerim. 

Ama peki ya, bir cümle sizde ufak bir titreşim yaratırsa? Unutmayın, size kesin olan hiçbir 



şey vadetmiyorum. Kendime de asla böylesi vaatlerde bulunmadım. Size sadece hikâyeler 

aktarıyorum, başkalarının hikâyelerini… Ve hikâyelerin ne kadar etkili olabileceğini kim 

bilebilir… Hem yaşamınızda, hem de yazı hayatınızda... 

 

 

 

 

Giriş Üzerine 

Helen’in girişinde neler dikkatinizi çekti? Şimdi bir parça rahatlayın ve Helen’in girişindeki 

ayrıntılara dikkatinizi verin. Parkı gözünüzde canlandırabildiniz mi? En son ne zaman bir 

mekânın rutinini, ayrıntılarını kaleme aldınız? Bu pratik çok faydalı olabilir. Yazmanın 

önemli bir kısmı ayrıntılarla ve o ayrıntıları nasıl kullandığınızla ilgilidir. Şöyle düşünün; 

hemen hemen hepimiz trene binmişizdir fakat kaçımız o tren camına yansıyan güneşi çabucak 

betimleyebilir? Bu yazınıza hem gerçekçilik hem de vuruculuk katabilir. Üstelik okurun o 

trende olduğunu hissetmesi için ona yardımcı olmanız gerekir. Evet, okur yazdıklarınızın 

başına oturduğunda sizinle anlaşmaya meyillidir. “Hey bir hikâye anlat ve ona inanayım...” 

Ama aynı okur oldukça şüpheci ve sizin oyununuzu bozmak isteyen bir kimse de olabilir. “Bu 

öykü bir trende geçiyor olamaz...” Buradan size sadece yaşamın kendi gerçekliğinden 

ayrıntılar vermeniz gerektiğini söylediğimi zannetmeyin. Hayır, kurmaca böyle işlemez. 

Dilerseniz uçan bir treni anlatın. Ama öyle ayrıntılar verin, bu ayrıntıları öyle ustalıkla 

kullanın ki okur neredeyse raylarda giden bir trenin imkânsız olduğunu düşünsün. 

 

Alıştırma 

Dilerseniz yanınızda bir defter taşıyıp gittiğiniz mekânların ayrıntılarını, rutinini 

yazabilirsiniz. Tabii insanlar konusunda da bu alıştırmayı kullanabilirsiniz. İnsanların da pek 

çok ayrıntıyla örülü olduğunu unutmayın. Bu ayrıntılar size karakterinizi oluşturmak 

konusunda epey yardımcı olacaktır. Hadi durmayın, şimdi gidin ve ayrıntıların peşine düşün. 

Evinizden bile başlayabilirsiniz. Her ayrıntının bir hikâyeye varabileceği ümidini de daima 

içinizde taşıyın. 

M. S. 
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Hayat Boyu Süren Arayış 

Kim Olduğunu Anlamaya Çalışmazsan 

Ne Aradığını Nasıl Anlayabilirsin? 

Çocukluğumun puslu manzaraları… Biraz durup düşününce, kapalı bir göğün altında 

dünümün bugünümü nasıl etkilediğine dair ipuçları bulabiliyorum. Bugünümünse yarınımı 

kuracak temel olduğundan elbette eminim. Zamanın dalga dalga genişlediğini hissedebildiğim 

bir düşünce bu. Ama burada gözden kaçırabileceğimiz bir soru var: Merkezde ne var? 

Titreşen suyun, yapraklara vuran gün ışığının, kuş seslerinin, temiz çarşafların, karanlık 

sinemaların, akan zamanın, geçmişimizin, bugünümüzün, geleceğimizin, yani hikâyemizin 

merkezinde ne var? Biz mi? Evren mi? Yoksa başka bir şey mi?  

Şimdi durup bir dakikalığına sakinleşin. Nelere müdahale edebildiğinizi, nelerden 

etkilendiğinizi düşünün. Çevrenizde titreşen unsurların farkına varın; merkezde olduğunuza 

mı inanıyorsunuz? Peki bu sizin için ne kadar önemli? Ya da şöyle sorayım; merkezde 

olduğunuzu düşünmeniz sizi gerçekten nasıl hissettiriyor? Mutlu, kibirli? Şimdi tüm bunları 

bir kenera bırakın. Merkezde olup olmamanız sadece tek bir açıdan önemli olabilir: Kim 

olduğunuzu bulmanız açısından… Bunun dışındaki her şey örtü ile alakalıdır. Sizi, iyi 

düşüncelerin dışına iten, kim olduğunuz fikrinden uzaklaştıran ve amacınızın ne olduğunu 

bulanıklaştıran örtüyle… Ve kimi zaman kat kat kalınlaşan bu örtü çoğunlukla şu söylemden 

güç alır: Ben olmasaydım… 

Ben olmasaydım söylemi sizi kim olduğunuzu bulmak konusunda çıkmaza sürükleyen bir 

söylemdir. Bu sizi, doğadaki akışla uyumsuzlaştıran kibirli bir cümlenin başlangıcıdır. Oysaki 

ben olmadığımda bu dünyanın yerinde duracağı nasıl sarsılmaz bir gerçekse, herkes için 

aynısı geçerlidir. 

 

Bay K.’nın Hikâyesi 

“Sizi ne zamandır tanıyorum Bay K.?” 

“Sanırım dört sene olmuştur Bayan Rashford.” 

“Peki siz kendinizi ne zamandır tanıyorsunuz Bay K.?” 

“???” 



“Sahi kendinizi tanıyor musunuz Bay K? Kim olduğunuzu biliyor musunuz?” 

 

Bay K. Benim parktaki en eski dostlarımdan biriydi ve onu tanıdığımdan beri daima şikayet 

ederdi. “Aralarını bulmak bana düştü Bayan Rashford.”, “Mecburen onu okula ben bıraktım 

Bayan Rashford.”, “Paraya sıkışmıştı Bayan Rashford.”… Ve toplu konutlarda, kalabalık 

ailesiyle yaşayan, iki ayrı işte çalışan ellilerindeki bu kır saçlı adam genellikle konuşmasını şu 

şekilde sonlandırırdı: “Ben olmasaydım…” 

Fakat Bay K. Bir gün beni şaşırtan bir şey söyledi. Güneşli bir günde parkta oturmuştum. 

Gençlik yıllarımda öğrendiğim birkaç dize aklıma takılmıştı. Ve keder tüm gölgeleriyle beni 

terk ettiğinde / Kimse için elimden bir şey gelmediğinde / İşte o vakit keşfettim kıpırtısızlığı… 

O esnada Bay K.’nın yanıma oturduğunu fark edememiştim. Sessizliği bozduğunda özür 

dilercesine ona baktım. Ardından da şunları söyledi: “Bayan Rashford, uzun zaman sonra ilk 

defa her şey yolunda gitti. Bütün hafta işe gidip gelmek dışında bir şey yapmadım. Ama buna 

rağmen çok endişeliydim. Eğer bu düzen böyle sürecekse ne yapabilirim hiç bilmiyorum. 

Halbuki herkes mutlu olduğumu sanıyor.” 

Peki Bay K. Neden mutlu değildi? Yoksa o diğerlerinin kendisine muhtaç olmasını bir 

savunma mekanizması olarak mı kullanıyordu? Böylece kendisine, kim olduğuna dair 

arayışından neden uzaklaştığına dair makul cevaplar mı verebiliyordu?  

Bakın, size asla kim olduğunuza dair vereceğiniz cevabı kısa sürede bulabileceğinizi 

söylemiyorum. Ya da buna verebileceğiniz tek bir cevabınız olacağını, asla değişmeyeceğinizi 

de (öz dışında elbette)… Ama size şunu söyleyebilirim belki de hayatınız boyunca 

sürebilecek arayışınızda vakit kaybetmemeniz için üzerinizdeki örtüyü inceltmelisiniz. 

Bahanelerden uzaklaşmalısınız, ben olmasaydım söylemini ben gerçek ben olsaydım şeklinde 

değiştirmelisiniz. İşte o zaman ne istediğinizin, amacınızın ne olduğunun cevabına 

yaklaşabilirsiniz. Unutmayın, çoğunun söylediğinin aksine boşluk bir felaket değildir. Boşluk 

beslenmeniz ve onunla olduğunuz anlarda özgür hissetmeniz gereken bir şeydir. Belki de Bay 

K.’nın asıl sorunu budur. Ama neyse ki o şanslı, ellilerinde de olsa hayatında doğru bir köşeyi 

dönmenin eşiğinde. Peki ya siz? 

 

Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



- 

- 

Ama unutmayın; 

Siz mesleğiniz değilsiniz, 

Siz toplumdaki konumunuz değilsiniz, 

Siz eğitim hayatınız değilsiniz, 

Siz başkalarının söyledikleri değilsiniz, 

Siz … değilsiniz, 

SAHİ SİZ KİMSİNİZ? 

 

Bir Gizlenme Sanatı Olarak Yazmak 

Helen’in yukarıda aktardığı bölümden yazı veya yazarlık yolculuğunuz için pek çok uyarlama 

yapabiliriz. Ama bunlardan en önemlisi kendinizi tanımlama konusunda söyledikleri ve ben 

olmasaydım cümlesidir. Evet bir düşünün, yazar olarak kendinizi nasıl tanımlayabilirsiniz? 

Açık açık tutkularınızla, zaaflarınızla yüzleşebilir misiniz? Daha önce yazdığınız çalışmalara 

bir göz atın, kendinizi hangi karakterlerin gölgesine, hangi olayların arkasına gizlediniz? 

Yoksa sizin orada olduğunuz fazla mı belli oluyor? Ah durum kötü öyleyse. Ama merak 

etmeyin lütfen, her şey düzeltilebilir. Eğer yazdığınız metinlerde açık açık oradaysanız hatta 

yazarlık gururunuz, sizi belli edecek artistik hamleleriniz metnin, hikâyenin önüne geçtiyse 

ben olmasaydım hastalığına yakalanmışsınız demektir. Merak etmeyin siz olmasaydınız da o 

hikâyeyi anlatacak birileri çıkacaktı. Elbette bir üslubunuz olmalı ama bu öyle incelikli olmalı 

ki okurlar metni okurken sizin orada olmadığınız izlenimine kapılsın. Metni bitirdiklerindeyse 

bu hikâyeyi ancak sizin bu şekilde anlatabileceğiniz konusunda kalpleri edebi bir ışıkla 

dolsun. Evet inanın bu çok çok uzun yıllar alacaktır. Ama sıkı bir çalışmayla, çokça okuyarak, 

deneyerek, hata yaparak, yazarlık egonuzu bir kenara fırlatarak en nihayetinde bunu 

başaracaksınız. 

Bir Yazar Olarak Kendinizi Nasıl Tanımlıyorsunuz? 

- 

- 

- 

- 

- 



- 

- 

- 

Alıştırma 

Basit bir hikâye düşünün. Okuldan dönen bir çocuk... Kütüphanede kendisi için çok önemli 

bir kitabı arayan bir kadın... Her şeyden çok sıcak bir kahve isteyen eski bir gazeteci... Son 

treni kaçıran bir adam... Ya da başka bir şey... Bu hikâyeyi iki farklı Tanrı Anlatıcı şeklinde 

anlatmayı deneyin. (Evet Tanrı Anlatıcılar da farklı farklı olabilir. Olimpos’ta tek bir Tanrı 

olmadığını unutmayın) İlk anlatıcınız parıltılı bir üslup seçsin, yazarlık kibri hemen her 

cümlede yankılansın. İkinci anlatıcınız ise hikâyeyi her şeyin üstünde tutsun. Öyle bir anlatsın 

ki sanki bu hikâye size büyük annenizden miras kalmış veya kampta, ateş başında 

dinliyormuşsunuz gibi hissettirsin. 

M. S.  
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Kökler 

Kendi Hatalarına Sahip Çıkmazsan 

Nasıl Kendin Olabilirsin? 

Nehir kenarı... Cıvıl cıvıl bir gün... Pembe piknik örtüsünün üzerinde oturmuş, iki ablam, 

annem ve babamla piknik yapıyoruz. Herkes oldukça neşeli. Fakat en büyük ablam istemeden 

annemin doğum gününde kendisine aldığı gök mavisi elbisesinin üzerine yemeğini döküyor. 

Ve bu konularda oldukça takıntılı olan annem o andan sonra pikniği berbat ediyor. Surat 

asıyor, söyleniyor, yastık altında biriktirdiği öfkelerini çıkarıp hepimize doğrultuyor. O an, 

aklımdan insanların bana sıklıkla söylediği bir şey geçiyor: Tıpkı annen gibi davranıyorsun. 

Annemin hareketleri giderek ağırlaşıyor. Yavaş çekimde bir film izler gibi oluyorum ve bir 

anlığına annemin yüzünün yerinde kendi yüzümü görüp dehşete kapılıyorum.  

Uzun zaman sonra bu anı tekrar tekrar düşündüğümde her zaman korkuya kapıldım. 

Annemin, babamın hatalarını yapacağım düşüncesi beni pek çok şeyden mahrum bırakmıştı. 

Üstelik, etrafımdaki insanların çoğunun, ailelerinin hatalarını tekrarlamama konusundaki 

gayretleri genellikle boşa çıkmıştı. Onları dinlemeye başlamamın ardından şunu kavradım: 

Köklerimize dayanan hatalar fotokopisi pek çok zaman, kendi özgün hatalarımızı yapmaktan 

çekinmemizle ilgilidir. 

 

Bayan A.’nın Hikâyesi 

“Hatalarınızın toplamından ibaret olduğunuzu mu düşünüyorsunuz Bayan A.?” 

“Yo, hayır... Bunun benim hatalarımla alakası olamaz öyle değil mi Bayan Rashford?” 

“Peki, yaptığınız hataların kaçı gerçekten size ait Bayan A.?” 

 

Bayan A. park sakinleri arasında en sık dinlediğim insanlardan biridir. Gözlem gücünün 

farklılığıyla, detaylara düşkünlüğüyle ufuk açıcı bir insandır. Hemen her zaman yirmili 

yaşlarındaki kızından övünçle bahseder. Onun şu güne kadar tek bir kötü söz söylemediğini, 

pırıl pırıl bir genç hanım olduğunu, çizdiği yolu kabullenip ona uygun ilerlediğini anlatır 

durur. Kızından bahsederken göz bebekleri parlar. Hayatın her anından zevk alan bir insan 

kimliğine bürünür. Hatta kimilerinin saçmalık olarak niteleyebileceği planlarından da bu gibi 

anlarda bahseder. “Yağmur suyu biriktirmeye başlayacağım Bayan Rashford.”, “Tren 



seslerini kaydetmeye başlayacağım Bayan Rashford.”, “Kent haritalarından bir koleksiyon 

yapmaya başlayacağım Bayan Rashford.”... 

Ama bir gün Bayan A. planlarından bahsetmeye ara verdi. Utanç dolu bir yüz ifadesiyle bana 

fısıldadı: “Kızım, annemin bana davrandığı gibi ona davrandığımı söyledi,” dedi. Bu Bayan 

A.’yı oldukça kırmıştı ve o, asla kendi annesi gibi olmadığına dair yeminler edip duruyordu. 

Asla baskıcı olmadığını ve her zaman kızının iyiliğini istediğini söylüyordu. Ona kızının en 

çok hangi yemeği sevdiğini sorduğumda duraksadı. Haşlanmış sebze olabileceğinden bahsetti. 

Sonra da en çok haşlanmış sebze yaptığını ekledi. Ve en nihayetinde evde en çok haşlanmış 

sebze pişirdiğini itiraf etti. Büyük ihtimalle bir kere bile kızına ne yemek istediğini 

sormamıştı. Tıpkı kendi annesinin ona yaptığı gibi. 

Peki Bayan A. neden kökler tuzağına düşmüştü? Yoksa o da pek çoğumuz gibi en çok 

korktuğu şeye dönüşmeye mi yaklaşmıştı? Ya da kızını kendine bağımlı kılmak istemiş ve 

kim olduğuyla yüzleşmemek adına başvurduğu yöntemler onu böyle bir sorunla karşı karşıya 

bırakmıştı. 

Hayatım boyunca köklerin gücünden ve lanetinden bahseden insanlar tanıdım. Ve şunu 

keşfettim; kökler (ister aile, ister doğduğunuz topraklar) büyüleyici olabileceği gibi ölümcül 

de olabilir. Kendimizi onlardan bağımsız düşünüp düşünmemek bize kalmış bir şeydir. Fakat 

bir noktada, ister onlara saygı duyalım istersek onlardan hoşnut olmayalım, kendimizi 

köklerden azade düşünmek ve asla kim olduğumuz cevabını köklerle vermemek zorundayız. 

Üstelik bu, pek çok insanlık suçunun önüne geçebilmemizi sağlayabilecek bir çıkış yoludur. 

Unutmamız gereken şudur; biz ailemiz değiliz, biz topraklarımız değiliz. Onlardan 

beslenebiliriz, onlara minnet duyabiliriz ama onlar gibi davranmak zorunda değiliz. Yeter ki 

hatalarımızı ve güzelliklerimizi sahiplenelim. 

 

Hangi hatalar gerçekten size ait? 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Ama unutmayın; 



Siz kökleriniz değilsiniz. 

SAHİ SİZ KİMSİNİZ? 

 

 

 

 

Önce Bağlanın Sonra da Kopun 

Kökler bölümünü yazı açısından iki şekilde ele alalım. Birincisi, ilk kitaplarda sıklıkla 

karşılaştığım bir durum. Bu kitapların şanssızlıklarından biri henüz köklerin oturmamış 

olmasıdır. Hey bu dünya çok çok yaşlı. Anlatılabilecek hemen her hikâye anlatıldı. Üstelik 

edebiyat tarihi bunu büyük bir ustalıkla yapan insanlarla dolu? Eh bu vazgeçeceğimiz 

anlamına mı geliyor? Katiyen hayır. Aksine işin daha fazla üzerine gitmemiz gerek. Bunu 

yapabilmemiz için de çok fazla okumamız gerekiyor. Geçmişten el alarak, çağdaşı 

yakalayarak. Edebi köklerimizi keşfetmek oldukça aydınlatıcı olabilir. Böylece o köklerden 

güç alıp onların üzerine kendi yazarlık bakış açımızı inşa edebilir ve hatta o kökleri iyice 

belirsizleştirebilir, orada olduklarını sadece bizim ve bazı muhteşem okurların dışında 

kimsenin bilemeyeceği şekilde ustalıkla yazabiliriz. Burada önemli bir nokta var. Her 

etkilendiğiniz yazar sizin kökler grubunuzda yer almaz. Tersine sevmediğiniz bir yazarsa bu 

gruba dahil olabilir. Peki ama nasıl? Açıklayayım: Sevdiğiniz bir yazarın hikâye seçimi 

ilginizi çekmeyebilir ama dil kullanımındaki hamleleri sizin yapmak istediğiniz şeye yakın 

olabilir. Sevmediğiniz bir yazarın kurgu konusundaki ustalıklı yaklaşımı tam da aradığınız şey 

olabilir. Burada ön yargısız ve her şeye açık ama okuduğunu eleştirir bir okur kimliği 

kazanmak (ki bu da zamanla oturacaktır) işin püf noktası. Bu konuyla alakalı son bir cümle 

daha sarf etmeme izin verin. Köklerinizi asla putlaştırmayın ve onları Tanrı saymayın... 

Tamamen onlara benzemeye çalışmayın. Size şunu açıkça söyleyeyim, Hemingway veya 

Joyce olamayacaksınız. Auster veya Woolf da... Zaten edebiyatın da buna ihtiyacı yok. Siz 

köklerinizi kullanarak kendiniz olmayı sürdürün. 

Kökler bölümüyle ilgili ikinci kısımsa hata yapma konusu. Yazarların çoğu henüz yolun 

başında muazzam başyapıtlar ortaya koymak, hatasız metinler kaleme almak amacında 

hareket ederler. Ama aslında yaptıkları güvenilir sulardan ayrılmamak ve başka yazarların 

düşmedikleri tuzaklara düşmemektir. Ama şuna inanın, o tuzaklara düşmediklerinde kılavuz 

belledikleri yazarın düştükleri diğer tuzaklara düşmeleri kaçınılmazdır. Şunu ilke edinin: 

Berbat yazmaktan asla korkmayacağım, hata yapmaktan asla çekinmeyeceğim... Çoğu büyük 

sanatçı eğer kendi güvenli sularından ayrılmak konusunda cesaret edebilirlerse kimi kötü 

eserler de yazmışlar ya da yazacaklardır. Ama belki de bu kötü eserler on yıl sonra, edebiyat 

dünyasında çığır açacakları önemli bir esere ışık tutmuş ya da tutacaktır. Ne demek istediğimi 

anladınız öyle değil mi? Evet, egonuzu sınırlandırın ama asla da korkmayın. Yazmak 

korkaklara göre değildir. Normal yaşantısında ürkek bir insan bile yazarken bir cesaret 



simgesine dönüşebilir. Kısacası hata yapın ve yaptığınız hataların size özel olmasına gayret 

edin. 

 

Köklerimin Bağlı Olduğu Yazarlar/Nedenleri (Değişebilir) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Alıştırma 

Eski çalışmalarınızı okuyun ve en sık yaptığınız hataları listeleyin. Bu hatalardan kaçının sizin 

için çok daha uzak durulması gerektiğini ve bu hataların gerçekten size ait olup olmadığını 

düşünün.  

Köklerinizin bağlı olduğu yazarlardan bir metni yeniden ve siz olarak yazın. (Eğer bir roman 

seçtiyseniz birkaç sayfayla sınırlandırın.) Aranızdaki farklar/benzerlikler nelerdir? 

Köklerinizin bağlı olduğu yazarın edebi gücünden daha fazla nasıl faydalanabilirsiniz? Bu 

soruları sık sık kendinize sorun. 
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Kimlikler, Roller, Beklentiler 

Öz Rolünüzü Keşfedene Dek 

Sahnede Daima Bir Başkası Olursunuz 

Çocukken arkadaşlarımla oynamayı en sevdiğim oyunlardan biri, ismini benim koyduğum 

hikâyecilik oyunuydu. Genellikle benden bir yaş büyük T.’lerin evinde toplanır ve hikâyeler 

canlandırırdık. Yani bir nevi tiyatro oyunları sergilerdik. Hepimiz, paylaştığımız rolleri 

oynardık. Hayal gücümüzün sınırsızlığıyla pek çok keşif yapardık. O oyunlardan birinde 

T.’nin bana çıkıştığı aklımda canlanıyor. T.’nin ablasını canlandırdığım hikâyede, onun 

benden yapmamı istediği bir şeyi reddetmiştim. Ve T. o esnada, “Ablalar her zaman 

kardeşlerinin dediklerini yaparlar,” diye bağırmıştı. Sonradan, bu durumun T.’nin ablasının, 



kardeşinin her dediğini yapmasıyla ilgili olduğunu anlayacaktım ama burada asıl mesele 

başkaydı. T. neden kafasındaki abla rolüne uymadığım için bu denli rahatsız olmuştu?  

Hayatımızı sınırlandırmak, bu sınırın çerçevesini çizmek çoğunlukla bizim elimizdedir. Ve 

asla unutulmaması gereken şudur; hayat kimlikler, roller, beklentiler üzerine inşa edildiğinde 

üzerimizdeki örtü (özümüzü, kim olduğumuzu saklayan) kat kat kalınlaşır. Tekrar kim 

olduğumuza ulaşabilmek içinse, her bir rolümüzün, kimliğimizin derinine inip gerçekten bize 

ait olan ipuçlarını takip etmemiz gerekir. 

 

Bayan N.’nin Hikâyesi 

“Nasıl davranmam gerekiyorsa herkese öyle davranıyorum. Ama çok yoruldum Bayan 

Rashford.” 

“Peki gerçekten istediğin gibi mi davranıyorsun?” 

“Elbette, yani herkes beni oldukça seviyor.” 

“Öyle mi? Sevdiklerini sahiden sen misin?” 

“Kesinlikle!!!” 

 

Bayan N. parkın en sakin insanlarından biriydi. Fakat daima yorgun bir görüntüsü olurdu. 

Anlattıklarından, onun çok iyi bir eş, çok iyi bir anne, çok iyi bir dost, çok iyi bir çalışan 

olduğunu anlayabilirdiniz. Sahiden de Bayan N. rollerine uygun bir biçimde davranmak 

konusunda ustaydı. Kendi kimliğinin getirdiği de dahil olmak üzere diğer insanların 

beklentilerine cevap verebilme meziyetiyle donatılmıştı. Ama Bayan N. tam da bu noktada 

yolunu kaybetmişti. Çünkü o içten içe asıl Bayan N. olmadığını, başkalarının yarattığı bir 

Bayan N. olduğunu biliyordu ve bundan rahatsızlık duyuyordu. Yorgunluğunun temeli de 

buydu.  

Bayan N. iyi anne rolüne büründüğü zamanlarda toplumun ve diğerlerinin uygun gördüğü 

normlara göre davranıyordu. İyi eş, iyi dost rollerine büründüğünde de öyle. Ve asla, bu 

rollerdeyken kendisi olamıyordu. Kısacası Bayan N. Parçalanmış Ayna’nın kurbanı olmuştu. 

Bir aynaya baktığınızı hayal edin. Ayna, toplum ve diğer insanlar tarafından tutuluyor. Daha 

iyi görünmek ve sevilmek uğruna giderek aynanın sizden istediklerine uyan ve kendinden 

uzaklaşan biri olmanız olası. Fakat büyük bir sorun var. Toplum aç gözlü bir avcı haline 

gelebilir. Sizden pek çok farklı role uymanızı bekleyebilir. Ve siz yeni rolünüze adapte 

olmaya çalıştığınız her anda aynada çatlaklar oluşmaya başlar. Halbuki asıl yapmanız gereken 

özünüzü koruyarak rollerinizi kim olduğunuzun cevabı üzerine inşa etmeniz gerektiğidir. 

Yoksa, aynanın tamamen parçalanması ve dibe vurmanız kaçınılmazdır. Yani şunu asla 

aklınızdan çıkarmayın, özünüzü koruyarak da iyi bir eş olmak, iyi bir anne olmak 



mümkündür. Tersinde ya zaten iyi bir eş olamayacaksınızdır, ya da kendiniz olmadığınız bir 

oyunu sonsuza dek sürdürmeniz gerekecektir.  

Peki Bayan N. değişebilir mi? Yoksa rollerinin örtüsü altında ezilmeye devam mı edecek? 

Beklentileri umursamamak ne kadar zor olabilir?  

Hayatı bir tiyatro sahnesi olarak görebilirsiniz. Burada seçim yapmanız gereken şey şudur; 

rolünüzü içinizdeki sesten, özünüzden kopmadan mı oluşturacaksınız yoksa onların istediğine 

uygun, kendinizden tamamen bağımsız bir şekilde oynayacaksınız. 

 

Hangileri Kendinizden Tamamen Koptuğunuzu Düşündüğünüz Rollerinizdir? 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Ama unutmayın; 

Siz rolleriniz değilsiniz, 

Siz beklentilere verdiğiniz cevaplar değilsiniz, 

Siz kimliğinizin getirdiklerinden ibaret değilsiniz, 

SAHİ SİZ KİMSİNİZ? 

 

Yazarlık Bir Tuhaf Roldür 

Kimliklerin, rollerin, beklentilerin sadece gerçek karakterinizle ilgili olduğunu 

düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bir yazar olarak da bütün bunlarla uğraşmak zorundasınız. 

Yazdığınız her metin, kimliğinize, rolünüze katkı sağlayacak ve beklentilerle boğuşmanıza 

neden olacaktır. Bir yazarın en büyük kabuslarından biri de budur. Beklentilere cevap vermek, 

kendi yazı karakterinin izini kaybetmek, örtü’nün altında ezilmek. Çok satar ve popüler bir 

macera romancısı olduğunuzu düşünün. Bir an, klasik ve gotik bir aşk hikâyesi yazıp 

yayımlattığınızı aklınıza getirin. Sizce okurların tepkisi nasıl olacaktır? Bu metni çok iyi 



yazmış dahi olsanız kaç kişiyi memnun edebileceksiniz? Peki bir de şunu düşünün. Yazı 

yolculuğunuzun başından itibaren aslında siz de beklentiye giriyorsunuz. Bu beklentiyi kıran 

metinler yazmak sizi nasıl hissettirir? Bakın, her zaman kendinize dürüst olun. “Ben 

popülerlik için yazarlık yapıyorum.” Bu bir seçimdir ve anlaşılabilir. “Ben kim olduğumu 

unutsam da sadece okurları memnun etmek için yazıyorum.” Bu da bir seçimdir ve elbette 

anlaşılabilir. Ama şunu unutmayın; “Ben kendi özümü koruyarak istediğim hikâyeleri 

anlatmak için yazıyorum.” İşte bu da bir seçimdir. Eğer bu seçimi yapacaksınız okurların ne 

dediğini önemsemeyi ama ilham geldiğinde onları yok saymayı, otosansürün kurbanı 

olmamayı öğrenin. İsterseniz çok farklı bir hikâye anlatın, isterseniz çok farklı bir biçimsel 

yöntem deneyin ya da klasik anlatı kurallarına tamamen bağlı kalın.  

 

 

Alıştırma 

Asla yazmam dediğiniz ya da hoşlanmadığınız bir konuyu hikâye edinin. Bu hikâyeyi her 

zaman yaptığınız şekilde yazın. Sonra da biçimsel olarak farklı bir şekilde yazın. Nasıl 

hissettiğinizi düşünün? Bu pratiklerin yazı yolcuğunuzda nasıl katkı sağlayabileceğini 

irdeleyin? Son olarak sevmediğiniz türde bir kitap okumaya çalışın. O kitapta sizi iten ve 

çeken unsurları listeleyin. 

M. S. 
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Yavaşlığa Şans Tanımak 

Durup Nefes Almazsanız 

Hız Yüzünden Kaybolursunuz 

Bu parkı neden bu kadar seviyorum? Kendime defalarca sorduğum bir soru bu. Pek çok 

cevabım olduğu muhakkak. Yine de, bu cevaplardan en önemlisi; parkın kendimi hatırlamama 

izin vermesi. Park; karakterleriyle, havasıyla, dokusuyla en cıvıl cıvıl, en telaşlı anında bile 

belirli bir yavaşlığa kapılmama müsaade ediyorum. Güvercinlerin, gökyüzünün, insanların 

yüz çizgilerinin, göz renklerinin, kum havuzunda dolaşan kedilerin ve daha onlarca şeyi ayırt 

etmemi sağlıyor. Böylece düşünceler havuzuna dalmaya vakit bulabiliyorum. Korkularımdan 

uzaklaşabiliyorum. Bilincimdeki örtünün inceldiğini hissedebiliyorum. 

Şimdi şu üzerine harfler kazınmış bankta otururken, babama dair ne kadar az anımın 

olduğunu düşünüyorum. Onun daima acelesi olduğu aklımda. Yaptığımız bir iki piknik 

dışında doğru düzgün vakit geçirdiğimizi sanmıyorum. Hep bir yerlere yetişmek zorundaydı, 

en azından bizi buna inandırmıştı. Tabii, kendini de... Bu yüzden imgesi daima belli belirsiz. 

Ufak tefek detaylardan kim olduğunu çıkarmaya çalışıyorum. Gerçekten nasıl biriydi? Bunun 

cevabını kendisi verebilir miydi? 

Ah, zamanın değiştiğinin farkındayım. Nehir hiçbir zaman bildiğimiz haliyle kalmaz, evet. Şu 

an oldukça hızlı aktığını da söyleyebilirim. Size bu akışın tamamen dışında kalmanız gerektiği 

gibi bir akıl vermek haddim değil. Ama, dinlediğim insanlara ve kendi hayatıma baktığımda, 

en azından yavaşlığa bir şans tanımanız gerektiğinden eminim.  

 

Bay M.’nin Hikâyesi 



“Sanırım benden bin tane olması gerekiyor. Yaptığım hiçbir şeyden emin olamıyorum. Hatta 

hiçbir şeyden emin olamıyorum.” 

“Belki de bir süre ara vermelisin.” 

“Bunu yapamam Bayan Rashford, yani bu nasıl olur? Ara verdiğimde tekrar nasıl devam 

edebilirim?” 

“Peki, gerçekten korktuğunuz şeyin bu olduğuna emin misiniz?” 

 

Bay M. parkta en az rastladığım isimlerden biri. Mola zamanları genellikle pazar günüdür ve 

yirmi dakikadan fazla kalmaz. Fakat açık yürekli ve konuşkan bir insandır. Genellikle vakti 

olmadığından bahseder. Müşterileriyle doğrudan görüşmesini gerektiren bir satış işinde 

çalışmaktadır. Boşanmıştır ve ufak oğlunu haftada bir gün görebilmektedir. Bunun dışında 

evsizlerle ilgilenen bir derneğin yönetimindedir. Yorucu ve kafa karıştırıcı öyle değil mi? Bay 

M. sanki kaldırabileceğinden fazla bir yükün altına girmiş gibi. Peki, doğal dayatmanın 

dışında Bay M. bunu bir kaçış olarak kullanıyor olabilir mi? Kim olduğuna, ne istediğine dair 

verebileceği cevaplardan uzak durmak istiyordur belki de? Ya da Bay M. kendisi için 

harekete geçebilecek cesarete sahip değildir. 

Hız, örtülerimizin en kalını olabilir. Üzerimizdeki baskıyı artırması muhtemeldir. Öyle ki, 

kimi zaman bizi yere serer ve büyük, ürkütücü yumruğuyla göğüs kafesimize bastırır. Orada 

kalmamızı ister. Eğer ayağa kalkacaksak da, daha hızlı olmamızı, her şeye yetişmemizi talep 

eder. Bu talebe cevap vermek, kim olduğumuz sorusuna asla cevap veremeyeceğimizin 

garantisidir. 

Bay M.’nin imgesi de tıpkı babamınkine benziyor. İkisini de, şu an hikâyesini hayal meyal 

hatırladığım Alice’deki, elinden çalar saati düşmeyen tavşana benzetiyorum. Acele etmeleri 

gerektiğine o denli inanmışlar ki, sakinliğin, yavaşlığın keyfini unutmuşlar. Ama neden bu 

yolu seçtiler? 

İnsanlar boşluktan olduğu kadar yavaşlıktan da ürkerler. Bir şeyleri kaçırdıkları hissine 

kapılmaları bir yana, asıl mesele düşünmekten uzak durmaya çalışmaları olabilir. Yalnızlık, 

yavaşlık, boşluk genellikle baş edilmesi gereken, tehlikeli işaretler olarak aktarılır. Ama, 

durup düşününce; dünyada insan tarafından yaratılan hemen her şeyin insanı kim olduğu 

fikrinden uzaklaşmak üzere kurulduğunu fark edebilirsiniz. İçinizde gerçek bir siz var. Onu 

keşfedebilmek için kendinize müsaade edin.  

 

Hangileri en çok yetişmeniz gerektiğine inandığınız durumlardır? 

- 

- 

- 



- 

- 

- 

- 

- 

Ama unutmayın; 

Siz süper hızlı bir süper kahraman değilsiniz, 

Siz her şeye yetişmek zorunda olan biri değilsiniz, 

Siz zaman tarafından tamamen mağlup edilmiş biri değilsiniz. 

SAHİ SİZ KİMSİNİZ? 

 

Sakinleşmenin Tam Vakti 

Baştan anlaşalım... Eğer Rowling veya King değilseniz yazarlık dışında başka bir işinizin ve 

zamanınızın çoğunu alan bir aile hayatınızın olması muhtemel. Her zaman bir şeylere, bir 

yerlere yetişme telaşında olduğunuza da eminim. Ama bu hız her şeye zarar verdiği gibi yazı 

hayatınıza da zarar verecektir. (Bazı istisnalar hariç. Bazıları bu hızdan ve kaotik yaşantıdan 

beslenebilir.) Size bu konuyla ilgili bir iki önerim olacak. İlk önerim taslak ve yayımlatmaya, 

basılmaya değer olanın ayrımını yapmaya çalışmanız. Hiçbir fikrinizi boşa harcamayın, hiçbir 

yazınızdan ümidi kesmeyin. Ama onların taslak mı yoksa yayımlatmaya değer mi olduğu 

konusunda ayrıntılarıyla düşünün. İkna olduğunuz cevaba göre hareket geçin. Bu noktada 

memnun edici bir gelişme var. Bir taslak yazmak için, yazıyla ilgili notlar almak için ya da 

okumak için her zaman vaktiniz olacaktır. Eh belki sizinki günde yarım saattir ama bir 

başkasının on beş dakikası vardır; hiç fark etmez. Önemli olan sizin çöp olarak gördüğünüz 

karalamalardan bile bir şeyler çıkabileceği ve bunun için her zaman zaman yaratabileceğiniz. 

Yolda olmayı değerlendirebilirsiniz. Metro ilk taslaklarınız için harika bir yuva olabilir. 

Sigara molası... Hem sigaranızı içip hem bir şeyler karalayabilirsiniz. Asıl vaktinizi işçilik 

kısmında kullanacaksınız, orada dahi ayırabildiğiniz her vakit sizin için iyi olandır. 

Hızla ilgili söyleyebileceğim son birkaç cümle ise daha evvel de söz ettiğimiz ayrıntılarla 

ilgili. Eğer hız yaşamınızı tamamen ele geçirdiyse bu ayrıntıları fark etmeniz güçleşecektir 

ama o zaman da hızın sizde yarattığı algıdan beslenerek bir şeyler yazabilirsiniz, ayrıntıları 

vaktiniz oldukça ekleyebilirsiniz. 

 

Alıştırma 



Sizin için ideal olmayan fakat gündelik hayatınızda sıklıkla bulunduğunuz mekânlarda taslak 

metinler yazdın. Evdeki rutininizi bölecek süreler planlayın. Birer, ikişer, üçer, dörder, beşer, 

altışar dakika süreyle çeşitli yazılar yazın. Bir fikirler veya taslaklar defteri tutun. Zaman 

zaman bu defteri gözden geçirin, işinize yarayanları kullanın. 

M. S. 
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İdealler ve Fırsatlar 

Gerçekten 

 İdealiniz Mi 

İstediğiniz Fırsat Mı? 

Küçük ablam yirmili yaşlarının başında bir iş teklifini reddetmişti. Annem, babam hatta 

büyük ablam bu konuda ona oldukça yüklenmişlerdi. Ama küçük ablam durmadan aynı şeyi 

haykırıyordu: “Fırsat teptiğim filan yok! Benim ne istediğimi biliyorsunuz.”  

Birkaç sene sonra ablamın işe girmeyi reddettiği şirketin oldukça büyüdüğünü ve şu yüksek 

binalardan birine taşındığını gördük. Eski meselenin yeniden açılması çok gecikmedi. O 

sırada bir yazar olma idealiyle tutuşan küçük ablam, yine aynı cevabı vermişti: “Fırsat 

teptiğim filan yok!” O zamanlar ne demek istediğini anlayamamıştım. Ama benim bile fark 

edebileceğim bir şeyden emindim. Küçük ablam yazar olmayacaktı, çünkü bu gerçekten onun 

ideali değildi. En yakın arkadaşı J.’den etkileniyordu. Onun kitaplardan konuşması, öyküler 

yayımlatması ve popülerliği hoşuna gidiyordu. Aynı odada kaldığım küçük ablamın zorla bir 

daktilo aldırmasına rağmen yarım sayfa dışında bir şey yazmadığını ve daktiloyu çoğunlukla 

benim kullandığımı da herkes biliyordu. Peki ablamı gerçek idealini keşfetmesinden alıkoyan 

neydi? Ya da pek çok insanın fırsat olarak gördüğü bir şeyi nasıl olup da fırsat olarak 

görememişti? 

İdealler ve fırsatlar da elbette kim olduğumuza vereceğimiz cevapla alakalıdır. Herkesin 

bindiği bir kayığa binmek zorunda değiliz. Büyük bir dalga yaklaşıyor olsa bile. Yeter ki 

kendimizi tanıyalım ve eylemlerimizin sorumluluğunu alalım. İnsanların büyük bir fırsat 

olarak gördüğü şeylerden etkilenmeyebiliriz. Gerçek fırsat kim olduğumuza ve o anki şartlara 

en uygun olanıdır. Tabii, ideallerde de aynısı söz konusudur. Büyük bir şeylerin peşinden 

gitme dürtüsü önemlidir ama şu unutulmamalıdır; kim olduğumuza dair en uygun idealimizi 

keşfettiğimizde, bu pek çokları için ufak, önemsiz bir ideal gibi olsa da, biz onu istediğimiz 

kadar büyütebilir, parlatabiliriz. 

 

Bayan A.’nın Hikâyesi 

“Her zaman bir aktris olmak istemişimdir. Filmlerle insanlara ulaşmak önemli 

geliyordu. Ama şimdi...” 

“Belki de bir başkasının idealini benimsemişsindir.” 

“Bankada kalmam gerekiyordu, öyle değil mi?” 

“Buna ancak sen karar verebilirsin.” 

 



Bayan A. kendisini tanıdım tanıyalı aktris olmak için mücadele veriyordu. Ajanslara yazılmış, 

deneme çekimlerine katılmıştı. Bu uğurda bankadaki işini bile bırakmıştı. Nihayetinde bir 

filmde ufak bir rol aldı. Mutlu olacağını sanmıştı, ama yanılıyordu. İlk ciddi oyunculuk 

deneyiminden sonra aradığı tatmin duygusuna ulaşamamıştı. Ve bunun nedenini 

sorguluyordu. Daima istediğimiz bir şeye ulaştığımızda büyük bir sorun yaşayabiliriz. Uğruna 

mücadele ettiğimiz hayalimizin ortadan kalkması yıkıcı olabilir. Ama, Bayan A. için de sorun 

bu muydu? Yoksa Bayan A. bana defalarca anlattığı üst katında oturan eski bir aile dostunun 

etkisinde mi kalmıştı? Bir aktris olan bu aile dostunun idealini mi paylaşmıştı? 

İdealimizin ne olacağına dair ilk fikir tohumlarımız çocukluğumuzda atılır. Unutulmamalıdır 

ki; çocukluğumuz özümüze, ‘saf ben’imize en yakın olduğumuz zamandır. Kim olduğumuzun 

cevapları genellikle (ifade edemesek de) açıktır. Sonra gün geçtikçe, kim olduğumuz örtülerin 

altında kalmaya başlar. Ve biz ideallerimizden uzaklaşırız. Hayallerimize sis iner. Kendimize 

uygun fırsatları seçmekte zorlanırız. Başarı olarak adlandırdığımız her şey mutsuzluk olarak 

geri dönmeye başlar. 

Peki Bayan A. kariyerinde hızla tırmanıp pek çok ödül kazansaydı sorun yaşamayacak mıydı? 

O esnada karşısına çıkan fırsatlardan, kim olduğuna dair en uygununu seçebilecek miydi? 

Eğer bir şeyi özünüzle beslemez, gerçekten olduğunuz kişinin üzerine inşa etmezseniz o neyse 

çökmeye mahkumdur. Ve ne yazık ki, bu çöküş sizi de dibe sürükleyecektir.  

 

Hangileri şu ana kadar kaçırdığınız fırsatlardır? 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Ama unutmayın; 

Siz başkalarının inandığı fırsatlara sahip çıkan kişi değilsiniz, 

Siz diğerlerinin ideallerine göre hareket etmek zorunda olan kişi değilsiniz. 

SAHİ SİZ KİMSİNİZ? 



 

 

Yazmak; Zulümlerin Sonu mu 

Kıyametin Başlangıcı mı? 

Neden yazıyorsunuz? Sahiden neden yazıyorsunuz? Bu soru yazarlar açısından en çok 

önemsediğim sorulardan biridir. Çünkü bu soruya verilecek cevap hem yazarlık 

yolculuğunuzda hem de yazdıklarınızı yayımlatma mücadelenizde belirleyici olacaktır. Para, 

şan, şöhret? Ölümsüz olmak? Popülerlik? Sadece hikâyelerinizi anlatmak? Neden! Yazarlık 

gerçekten idealiniz değilse, bu konuda en ufak bir tereddüdünüz varsa (ki burada yazarlıktan 

kastım sadece yazmayı hedefleyen bir yazarlık olarak da algılanabilir) bu işi bırakın. Sadece 

okur olarak devam edin. İnanın çok daha değerli. Yazarlığın hiçbir esprisi kalmadı. Ama eğer 

gerçek idealinizin bu olduğuna kanaat getirdiyseniz neden yazıyorum sorusuna vereceğiniz 

cevaba göre çok ama çok çalışmak zorunda olduğunuzu unutmayın. Elbette yayın dünyasında 

çok büyük fırsatlar yok. Ama iyi bir yazar eğer yazdıklarını yayımlatma cesaretini de içinde 

buluyorsa elbette keşfedilecektir. Yayın dünyasında herkes seçilmiş veya kendi mitlerini 

yaratacak yıldızlaşacak isimlerin peşinde değil. Kimilerimiz, belki de çok azımız gerçekten 

ilişkiler ağını umursamayan, sadece yazıya odaklanan sıkı edebiyatçıların da peşinde. Ayrıca 

şunu unutmayın, dijital bir çağda yaşıyoruz. Bazen kendi fırsatlarınızı yaratmak zorunda da 

kalabilirsiniz. Eğer çalışmanıza sahiden inanıyorsanız ama yayımlatacak kimseyi 

bulamıyorsanız dijital olanaklardan faydalanın. Kendinize bir web sitesi kurun, yazdıklarınızı 

burada yayımlayın. Ya da dosyanızı pdf yapıp okurlara ulaştırın.  

 

Alıştırma 

Neden yazıyorum sorusuna cevaben bir yazı kaleme alın. Bu yazıyı periyodik aralıklarla 

yenileyin. Farklı ideallere sahip yazarlarla ilgili iki çalışma yazın. Bir yazar popülerlik 

peşinde olabilir, diğeriyse sadece hikâyelerini anlatmak isteyebilir. Yazarlık ideallerinize 

yönelik nasıl fırsatlar yaratabileceğinizi düşünüp listeleyin. 
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Olmak Zorunda Olduğunuz Kişiden 

Gerçekten Olduğunuz Kişiye 

Özünüzü Tanımladığınızda ve 

Eylemleriniz Cevabınızla Örtüştüğünde 

Gerçek Ben’e Yaklaşırsınız 

Zaman ve mesafe... Bu iki unsurun genellikle dışsal olduğunu düşünürüz öyle değil mi? 

Uzakta olmak, geç kalmak, yakınlaşmak, erken gitmek... Peki gerçekten böyle mi? 

Bir zamanlar tren yolunun yanında bir evde otururduk. Ailemin geri kalanı için sinir bozucu 

bir dönemdi. Uyumak zordu. Trenlerin her geçişinde evimiz zangır zangır titriyordu. Oysa 



ben onları izlemeyi severdim. O kısacık anlarda, geçip giden lokomotife, vagonlara bakarken 

trenlerin ne kadar zamanda nereye gittiklerini tahmin etmeye çalışırdım. Bu oyun nedense 

hoşuma giderdi. Büyüdüğümde ise, insanların da içsel olarak trenlere benzer bir hızla kendi 

özlerinden uzaklaştıklarını ve kim olduklarına verebilecekleri gerçek cevaplarla aralarındaki 

mesafeyi açtıklarını fark ettim. Yolculuklarının farkında değiller miydi? Yoksa gerçekten 

istedikleri şey bu muydu? 

İçsel zaman ve mesafe algısı bizi kendimizden uzaklaştıran bir başka örtü olmasının yanında, 

dışsal zaman ve mesafe algısının beslediği kaygılarımıza benzer kaygılar da yaratabilir. Geçen 

sene okuduğum bir Frank Oz öyküsünün ana karakteri de bu tip bir kaygıyla boğuşuyordu. 

Karakter aslında bir oyuncuydu ve üst üste birbirinden çok farklı roller canlandırmıştı. O 

metod oyunculuk tekniğiyle karakterlerine çalışıyordu ve kimi zaman rollerinden sıyrılmakta 

zorluk çekiyordu. Tabii biz bunları öykünün geneline yerleştirilen ipuçlarıyla öğreniyorduk. 

Öykünün başında ana karakterimizi bir özel dedektif olarak tanıyorduk. Zorlu bir kaybolma 

davasında çalışıyordu ve kurbanı bulamayacağı için oldukça kaygılanıyor, sıradan yaşamı 

mahvoluyordu. Kara mizah tonuyla yazılmış bu öykünün sonunda dedektifin aradığının 

aslında oyunculuk yapan kendisi, yani özü olduğu ortaya çıkıyordu.  

 

Bayan S.’nin Hikâyesi 

“Yani bu basit soruya cevap veremedim Bayan Rashford. O ana kadar mülakat oldukça iyi 

geçiyordu.” 

“Sorunun basit olduğuna katılıyorum. Ama cevap da bu kadar basit mi? Belki de cevap pek 

çok örtünün altında gizlidir?” 

“Hazırlıksız yakalanmış olabilirim Bayan Rashford. İnsan aniden kim olduğu sorusuna nasıl 

cevap verebilir?” 

“Eğer içsel zamanın özünle aynı anda yaşanıyorsa ve kim olduğuna verebileceğin cevabınla 

arandaki mesafe açılmamışsa olabilir.” 

 

Bayan S. park sakinleri arasında bana en düşkün olanlardan biriydi. Eşiyle birlikte yaşıyordu. 

İşini değiştirmeyi düşünüyordu. Bunun için gerçekten çabalıyordu. Fakat hiç ummadığı bir 

soruyla karşılaşmıştı. Basit görünen sorular şok etkisi yaratabilir. Çünkü bu tip sorularla fazla 

karşılaşmayız. Hayat karmaşıklığını artırarak ve doğal olanın bu olduğu dayatmasında 

bulunarak içsel zamanınızın ve mesafenizin dengesini bozar. Ne yazık ki Bayan S. de pek 

çokları gibi özünden uzaklaşmıştı. Peki trenin yolunu değiştirmesi mümkün müydü? Tersine 

bir yolculuğa çıkmaya hazır mıydı?  

Şunu unutmayın; zamanında geçtiğiniz ve doğruluğundan, güvenilirliğinden emin olduğunuz 

duraklardan tekrar geçmeye, o durakların yıkılmasını göze almaya hazır değilseniz bu 

yolculuğa başlamanız sizin için iyi olmayabilir. Ama hazır hissediyorsanız, bir bilet alın ve 



kompartımana kurulun. Zamanın ne denli geç olduğunu ya da mesafenin ne denli aşılamaz 

olduğunu hissederseniz asla ürkmeyin. Yolculuğunuzu bitirin... 

 

Hangileri içsel zaman ve mesafe algınızın dengesini bozan kırılma anlarıdır?  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Ama unutmayın; 

Siz öz zamanından farklı bir zamanda inşa ettiğiniz siz değilsiniz, 

Siz özünüzün çok çok uzağındaki siz değilsiniz. 

SAHİ SİZ KİMSİNİZ? 

 

Zaman ve Mesafe 

Bu sefer ilk olarak bir yazar olarak sizden değil yazdığınız metinden bahsedeceğim. Metninizi 

bir kişi olarak ele alın ve onun da bir özü olduğunu unutmayın. İşte zaman ve mesafe 

kavramları burada önem kazanıyor. Bir yazar olarak metninize mesafeli bakmayı öğrenmek 

zorundasınız. Bu size yapabildiklerinizi ve yapamadıklarınızı görmenizi sağlayacaktır. Ayrıca 

metnin özünden, yani hikâyeden uzaklaşıp uzaklaşmadığınızı da tartabileceksiniz. Peki bunu 

nasıl yapacaksınız? Metninizin taslak halini yazdıktan sonra araya asgari iki hafta vermeniz 

ve metni unuttuktan sonra yeniden ona dönmeniz işe yarayacaktır.  

Zaman ve mesafeyle ilgili bir diğer konu da şudur. Özünüz değişmese de hem çalışmalarınızla 

hem de yaşantınızla değişmeye ve gelişmeye devam edeceksiniz. Bu noktada şunu kavramak 

önemli olabilir. Çok eskiden yazdığınız bir metni şu an kaleme alsanız bambaşka bir yere 

varabilirsiniz. Öz korunacaktır ama üzerine inşa ettikleriniz değişecektir.  

 

Alıştırma 



Çok eskiden yazdığınız bir metni yeniden ele alın. Hatalarınızı ve yaptığınız olumlu şeyleri 

listeleyin. Metni sıfırdan kaleme alın. Yeni yazdığınız henüz bir iki gün dahi olmamış bir 

metni yeniden ele alın. Hatalarınızı ve yaptığınız olumlu şeyleri listeleyin. Aynı metni on beş 

gün sonra yeniden ele alın. Hatalarınızı ve yaptığınız olumlu şeyleri listeleyin. İki listeyi 

karşılaştırın. 

M. S. 
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Öz 

Bir Özünüz Olduğu Gerçeğini Kabullenmek 

Ve Onu Benimsemek Zorundasınız 

geceyi soyuyorum üzerimden 

tek tek yıldızlar dökülüyor 

şarkılar sessizlik yemininde 

ormanlar el etek çekiyor 

düşlerimden  

bir nefesimizle kalmaya 

ilerlemeli korkmadan 

nehirlerden 

sürülerden sıyrılmalı 

kat kat olan ne varsa kurtulmalı 

ulaşana dek 

fotoğrafın yalnızlığına  

Genellikle her şeyin bir özü olduğunu unuturuz. Dış hemen herkes için önemlidir. Fakat 

unutulmamalıdır ki; kabuk ne kadar kalın, kat kat ve sert olursa, kim olduğumuzun cevabı o 

kadar derinlerdedir.  

Yukarıdaki şiiri biraz düşünün. Geceden, yıldızlardan kurtulun. Korkmadan ilerleyin. 

Fotoğrafın yalnızlığına ulaşın. Burada fotoğraf sizsiniz. Öz olarak her zaman yalnızdınız 

aslında ve her zaman da yalnız kalacaksınız. Bu kötü bir şey değil. Çünkü yalnızken en açık 

olduğunuz anları yaşarsınız. Ve bu anlar sizin kendinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Üstelik, 

diğer insanlarla birlikte olduğunuzda da özünüzü koruyabilirsiniz. Bakın, ben bu parkta pek 

çok kişiyle sohbet etme, onlarla vakit geçirme imkânı buluyorum. Size katiyen insanlardan 

soyutlanın demiyorum. Daha önce de belirttiğim gibi. Çağa ayak uydurabilirsiniz, kalabalığı 

sevebilirsiniz; bunların hepsi seçimlerdir. Demek istediğim, seçimleriniz asla özünüzün 

üzerini örtmemelidir.  



Bazen uykudan uyanmakta zorluk çekeriz öyle değil mi? Üzerimizde yoğun bir baskı 

hissederiz. Bir türlü kalkamayız. Mücadele ettikçe durumun vahameti artar. İşte öz de buna 

benzer bir durumla karşı karşıyadır. Ona alan açmanız gerekir. Böylece içinizde güzel 

tarafları keşfedebilir, kötülerle yüzleşip onları dizginleyebilir, kendiniz olmanın tadını 

çıkarabilirsiniz. 

Birkaç yıl önce izlediğim Sarah Connely’nin usta işi kısa filmi Sonsuza Dek Mutlu Oldular 

Atölyesi önemli bir duruma dikkat çekiyordu. Filmin ana karakteri beş parasız bir ressamdı ve 

uzun zamandır iş arıyordu. Nihayet Sonsuza Dek Mutlu Oldular diye bir yerde iş bulmuştu. 

İşin ne olduğunu tam olarak anlamasa da çalışmaya başlamıştı. İnsanlar, mutlu görünmek 

adına bu fabrikaya para ödüyorlardı. Ressam gelenlerin yüzüne bir gülümseme çiziyordu. 

Fakat çizimlerinin birbirinden farklı olması atölye sahibinin hoşuna gitmediği, ressam da tek 

tip bir gülümseme çizmek istemediği için işten atılmıştı. Filmin sonunda ressam, hafta sonu 

tatilinde, atölye duvarına kocaman bir mutsuz yüz çiziyor, altına da ‘Mutsuzluk Kimi Zaman 

Özgürleştirir’ yazıyordu. 

Püf noktasını kavradınız mı? Özün üzerine inşa edilmeyen ne varsa sahtedir ve sahte olan 

şeyler de uzun vadede dahi olsa insanı tüketir.  

 

Bay Y.’nin Hikâyesi 

“Onu öyle görünce epey şaşırmıştım Bayan Rashford. Ağlayabileceğini düşünmezdim, üstelik 

film izlerken ağlaması...” 

“Yalnızdı öyle değil mi?” 

“Evet, yemeğini yukarı çıkarmıştım. Kapısı aralık kalmıştı.” 

“Peki, gerçek olan hangisi? Yıllardır tanıdığın o sert adam mı? Yoksa filmde ağlayan adam 

mı?” 

“Bilemiyorum Bayan Rashford.” 

 

Bay Y. kimilerine göre hayatı zor insanlardan biriydi. Ama, ondan tek bir şikâyet bile 

duyduğumu söyleyemem. Orta yaşlardaki babasıyla yaşıyordu. Bay Y. onun her zaman sert 

biri olduğunu söyler, yine de onu anlayabildiğini eklerdi. Çocukluğundan itibaren bir emir 

komuta zincirinin altında yetişmişti. Babasıyla paylaştığı özel anlar yok denecek kadar azdı. 

Bu yüzden, Bay Y. babasını ağlarken gördüğünde oldukça şaşırmıştı. Peki Bay Y.’yi asıl 

şaşırtan neydi? Babasının bu tip şeylerde ağlamayacak biri olduğundan emin olması mı? 

Yoksa babasının belki de özünde daha nahif bir insan olabileceğinden şüphelenmesi mi? 

Yargılarımız kafamızdaki şablonlardan, öğrenilmiş kurallardan, toplumsal normlardan 

beslenir. Bunlara uymayan kişilere, durumlara kocaman bir çarpı işareti koymamız 

muhtemeldir. İşte özden uzaklaşma tuzağı bu noktada devreye girer. Çoğumuz 



yargılamalardan kaçınmak için, ilk olarak çocukluğumuzda yakalandığımız bu tuzakta 

kalmayı gönüllü olarak sürdürürüz.  

Örneğin, toplumda erkekler ağlamaz şeklinde genel bir kanı vardır. Bu kanı bir tanımı da 

içerir. Genel geçer bir yargı olan bu kanı, erkeklerin nasıl yetişmesi, nasıl yetiştirilmesi 

gerektiğine dair kalın bir çizgi çeker. Ve bazıları sırf bu çizgi yüzündeki özündeki nahif 

insandan uzaklaşabilir. 

 

Hangileri özünüze en yakın olduğunuz anlardır? 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Ama unutmayın, 

Siz özünüzden tamamen kopmuş olan o kişi değilsiniz. 

SAHİ SİZ KİMSİNİZ? 

 

Yalnızlıkla Özünüzü Korumak 

Yalnızlık bir yazar için de koruyucu bir çemberdir. Daha evvel yazma zamanlarından 

bahsetmiştik. Bu zamanları en verimli şekilde kullanabilmenin anahtarı yalnızlıktır. Bu illa 

tamamen yalnız kalmak demek değildir. Odaklanmak da bir yalnızlık biçimidir. Sadece 

yazdığınızla baş başa kaldığınızı hayal edin. Ya da gerçekten yalnız kaldığınız anlarda 

yazarlığınız ve yazdıklarınız hakkında düşünün. Unutmayın yazarlığınız için besleyici bir 

alandır. Yazarken de kuralların yıkılabileceğini, yargıların bozulabileceğini de unutmayın. 

 

Alıştırma 

Asla yalnız kalamayan bir yazarla tamamen yalnız bir yazarın hikâyelerini anlatan iki ayrı 

çalışma yapın. Yalnız kaldığınızda yazarlığınız ve yazdıklarınız açısından en fazla ürktüğünüz 

ya da en fazla sevdiğiniz fikirlerinizi düşünüp listeleyin. 



M. S.  
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Anılar Kurtarıcıdır 

Eğer Onlara Gerçekten Kulak Verirseniz 

Size Kim Olduğunuzu Fısıldayabilirler 

• Babam uzun süre işsiz kaldığı o sene, verdiği harçlıkları gizlice onun ceketinin 

cebine koyuyordum. 

• Ufak ablam, onunla erkek arkadaşını gördüğüm için bana tokat atmıştı, 

sessizce ağlamıştım. 

• Parker ile okuldan kaçıp sinemaya gitmiştik; ilk kez öpüşmüştük ve 

huzurluydum. 

• ... 

• ... 

• ... 

• ... 

• ... 

• ... 



• ... 

İnsan anımsamanın mucizesine de lanetine de sahiptir. Ama, asıl önemlisi; anılarımız, onların 

derinlerine indikçe bize kim olduğumuza dair ipuçları verir. Neden yaşadıklarımızın bazılarını 

hiç hatırlamıyorken, bazıları ilk günkü netliğindedir? Neden makul olduğu kadar en olmadık 

yerlerde ve zamanlarda aklımıza gelirler? Peki neden, dünyayı saran hemen her şeyin 

unutturucu bir etkisi vardır? 

Bakın, size söylediklerime kulak verin. Dünya bize özümüzü, oradaki ışığı unutturacak 

şekilde kuruldu. Ve bunu biz yaptık. Herkes gibi olmamızdan, karanlıktan beslenen bir düzen 

mevcut. Ve anımsamak çoğunlukla nostalji hissi yaratmanın ötesine gitmeyen bir araç haline 

gelmiş durumda. Ama bu durum değişebilir. Anılarınızı muhafaza edebilirsiniz. Onları 

yazabilirsiniz. Zihninizde o anlara tekrar dönebilirsiniz. Kim olduğunuzu tekrar tekrar 

anımsayabilirsiniz. Size asla tek boyutlu olduğunuzdan, ya da anılarınızın tüm detayları, 

cevapları verebileceğinden bahsetmiyorum. Size onlardan güç almanız gerektiğinden 

bahsediyorum. Şunu unutmayın; yaşadıklarınızı veya başka insanları anımsamak, kendinizi 

anımsamaktır. 

 

Bayan Q.’nun Hikâyesi 

“Anılarımı yazmaya başladığımdan beri bazı parçaların kafamdakilerine uymadıklarını 

hissediyorum Bayan Rashford.” 

“Anımsadıklarını yaşadığın anlarda olan senle, şimdiki sen aynı kişi olmayabilir mi?” 

“Demek bu yüzden çoğu zaman onların bana ait olmadığını hissediyorum.” 

“Onlardan ne kadar uzağa düşebileceğimizi tahmin bile edemezsin.” 

 

Bayan Q. lisede çalışan, ailesiyle yaşayan, sanattan keyif alan bir matematik öğretmeniydi. 

Genellikle kendini yalnız hissederdi, ama yeni tutkular bulmak konusunda ustaydı. İzlediği bir 

oyundan sonra anılarını yazmaya karar vermişti. Hatta şimdiye dek birkaç defter bile 

bitirmişti. Bu konuda bir sorunu vardı; anılarının ona ait olmadığını hissettiği zamanlar 

oluyordu. Peki Bayan Q. neden böyle bir şey hissediyordu? Gerçeklik algısında mı sorun 

vardı? Yoksa kim olduğunu yeniden anımsamak konusunda bir savunma mekanizması mı 

geliştirmişti?   

Aslında, özümüze dair tutkuyla savunabileceğimiz yegane şey anılardır. Tüm anılarımız bize 

önemli ipuçları fısıldar. Ama, eğer onların derinine inmezsek basit anımsamalardan öteye 

gidemezler. Bu yüzden daima sorularla ilerlememiz gerekir; o an nasıl hissetmiştim, nasıl 

tepki vermiştim, neden bu aklımda kalmış gibi sorular anıların derinlerine yolculuğumuz için 

ideal olabilir. 



Belki de Bayan Q. henüz bu soruları sormaya hazır değildi? Ya da sorularla ilerlemesi 

gerektiğinden bile habersizdi? Fakat öz, kendine yaklaşıldığını her zaman anlar ve kişiyi yola 

devam etmesi için rahatsız eder. Bu da onun çıkış yöntemidir. Hemen her şey gibi özümüz de 

özgür kalmak ister. Bunun için çabalar. Anılar bu çabanın en önemli destekleyici dostlarıdır. 

 

Hangileri hayatınızda en sık anımsadığınız anlardır? 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Ama unutmayın; 

Siz unuttuklarınızdan ibaret değilsiniz. 

SAHİ SİZ KİMSİNİZ? 

 

Anıların İşlevi Üzerine 

Edebiyatın önemli bir bölümü hatırlamakla ilgilidir. Yazılanların pek çoğu hatıralardan 

beslenir ya da başka şekillerde hatırlatıcı misyonlar yüklenir. Anılar bu işin anahtarıdır. Bir 

yazar için çok önemli bir malzemedir. Yoksa hâlâ yazdıklarımızın çoğunun anlardan ve 

anılardan kurulduğunu fark etmediniz mi? Anılar aynı zamanda bir karakter yaratırken de 

oldukça işimize yarayabilir. Eğer karakter geçmişi yazıyorsanız (bunu metninizde bire bir 

kullanmasanız da) ona birkaç anı yazmak o karakterin iyice açılmasına neden olacaktır. Bu 

konuda bir başka güçlü unsur da rüyalardır. Ama bu bir sır, sessiz olun... Burada önemli bir 

soru var. Neden bazı şeyleri hatırlarken bazı şeylerin anı kırıntısı bile kalmaz. Eğer hem bir 

yazar olarak kendi özümüz için hem de yarattığımız karakterle ilgili, nelerin net hatırlanıp 

nelerin hatırlanmaktan kaçınıldığı sorusunu sormak oldukça işe yarayabilir. 

 

Alıştırma 



En net hatırladığınız bir anınızdan hareketle bir çalışma yazın. Hayal meyal hatırladığınız bir 

anınızdan hareketle bir çalışma yazın. Yazım süreciyle ilgili aradaki farkları listeleyin. Birkaç 

karakter yaratın bu karakterler çeşitli geçmişler ve anılar yazın. 

M. S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sandık 

H. R. 

Charlie kapıya yakın duruyordu. Meg rönesans tablolarından fırlamış gibi görünen avukatın 

tam karşısına oturmuştu. Bense pencerenin yanındaydım. Avukatın masasında ahşap, eski 

ama iyi bakılmış bir sandık ve yanında da ufak bir teyp duruyordu. Üçümüz de annemin 

bizlere bir şey bırakmış olmasına inanamıyorduk. İdeal evlatlar sayılmazdık. Ah kimi 

kandırıyorum, ideal evlat tanımından epey uzaktık.  

Charlie burnunu çekerek, “Hadi bitirelim şu işi,” dedi. Ona oh Charlie’m, benim Charlie’m 

dememek için kendimi zor tutuyordum. Onca yılın ardından ne tepki vereceğini 

bilemiyordum.  

“Ah iyi olur, sürüyle işim var. Çocukları okuldan almalıyım. Sonra da işe gitmem gerek,” 

diye söze girdi Meg.  

İkisi de şimdi bana bakıyorlardı. Burnumu çektim. Meg’in yanına oturdum. Meg hemen 

kendine bir çekidüzen verdi. Avukata bakıp, “Ne yapmamız lazım?” diye sordum. 

Avukat ışıl ışıl bir gülümsemeyle söze girdi. “Açıkçası Bayan Wind’ın garip bir isteği var. Bu 

isteğinin neticesine göre içinizden biri mirasa hak kazanacak.” 

Charlie sert adımlarla avukatın masasına yaklaştı. Meg isterik bir kahkaha attı. Ben serçe 

parmağımın tırnağını kemirip usulca yere tükürdüm. 

“Anlayamadım,” dedi Charlie. 

“Bayan Wind kendisiyle ilgili hepinizin bir anısını anlatmasını istiyor. Eğer anlatılanlar 

teypteki anılarla örtüşüyorsa hatta yakınından bile geçiyorsa mirasa hak kazanacaksınız.” 

“Yani efendim, şey efenim mirası birimizin alabileceğini mi söylüyorsunuz?” diye sordu 

Meg. Işığın yeryüzündeki sureti olan avukat kafasıyla onayladı. 

Charlie elini masaya vurdu. “Bu olamaz,” dedi. “Mirası bir kişinin alması saçmalık.” 

“Ne yazık ki vasiyet böyle,” diye cevap verdi avukat. 

“Şey yani neticede sonradan aramızda paylaşabiliriz öyle değil mi?” diye sordu Meg. 

“Bunun için yasal bir sakınca yok hanımefendi.” 

Akıllarından ne geçtiğini merak ediyordum. Yani sonuçta o annemizdi. O ulu Bayan Wind’dı 

ve sır tutmayı pek beceremezdi. Bizden gizli yüklü bir parası olduğunu sanmıyordum. Malı 

mülkü olmadığına da emindim. Zaten olsa da bunlarla ilgilenmiyordum. Ben buraya sadece 

Charlie ve Meg’i görebilme fırsatı için gelmiştim. 

“Ben paylaşmam,” diye tıslayan Charlie de avukatın karşısına oturdu. 

“Benim çocuklarım var,” dedi Meg. 



“Benim de yaşanmamış bir hayatım...” karşılığını verdi Charlie. 

Meg bana dönüp sen ne dersin dercesine baktı bir an. Omuz silktim. “Benim için sorun 

değil...” 

Charlie sinirle güldü... “Sorun değilmiş ah senin için ne zaman bir şeyler sorun oldu ki!” 

Avukat din ve devlet işleri arasındaki tansiyonun yükselmesini istemeyen aydın bir insanın 

tedirginliğiyle araya girdi. 

“Kim başlamak ister?” 

Meg çekinerek parmak kaldırdı. Avukat sözü ona bıraktı. 

“Sanırım abilerim evde değildi. Yağmur yağıyordu ve babam da 

henüz işten gelmemişti. Sen yani şey annem işte örgü örüyordu. 

Ben o zamanlar abilerimi benden daha çok sevdiğini düşünürdüm. 

Bu yüzden bir oyun oynamaya karar verdim. Gidip kilere saklandım.  

Yokluğumu hemen fark ettin. Birkaç defa bana seslendin. Sonra döşemelerin 

gıcırtıları. Senin, yani annemin artan endişesi. Daha fazla tutamayıp gülmeye 

başlamıştım. Koşarak geldin, kapıyı açtın. Bana sarıldın. Ah anne, yanında 

olamadım, çok çok üzgünüm.” 

Meg ağlamaya başlamıştı. Charlie ona tiksinerek baktı.  

“Sakin ol tatlım,” deyip Meg’e sarıldım. Meg bu sarılmaya bir kış çiçeği gibi karşılık verdi. 

“Kim devam etmek ister,” diye sordu güçlenen gün ışığının vurup da giderek gölgeye 

çevirdiği avukat. Charlie öksürdükten sonra söze girdi.  

“Babamın ölümünden bir iki sene sonraydı. Sokakta birkaç  

serseriyi pataklamıştım. Eve kan revan içinde gelmiştim. Bayan 

Wind’a görünmeden kaçmaya çalışıyordum ama o beni 

fark etti. Usulca yanına çağırdı. Çekine çekine gittim. Şöyle bir 

bana baktı. ‘Seninle gurur duyuyorum,’ dedi. ‘Eğer gerekiyorsa 

kavga etmekten asla kaçınma. Baban öldükten sonra birilerinin 

bunu yapmasına ihtiyacımız olabilir. Kardeşlerini biliyorsun. 

Bu evin erkeği artık sensin.’ Ve o ölene dek de evin erkeği 

olarak kaldım.” 

“Oh Charlie’m, benim Charlie’m,” diye ağzımdan kaçırdım. 

Charlie hışımla bana döndü. Yumruklarını sıkıyordu. 

“Bir daha sakın bana öyle seslenme. Sakın... Yoksa dişlerin yumruklarım tarafından özgür 

bırakılır.” 

Kahkaha atmamak için kendimi zor tutarken avukat araya girdi. 



“Ya siz?” 

“Hayır, benim anlatacak bir anım yok,” cevabını verdim. 

“Eh ne kadar çabuk evi terk ettiğini düşünürsek,” dedi Charlie. 

“Charlie,” diye cılız sesiyle kesmeye çalıştı Meg. 

Charlie’nin gözleri öfkeli bir okyanustu artık. 

“İkinizin de burada olmaması gerek. İkiniz de kaçtınız. Yok oldunuz. Biriniz ayyaş bir 

adamın peşinden gitti. Diğeriniz boktan hikâyeler yazacağım diye tutturup kaçtı.” 

Benim güzel kız kardeşim; Meg’im neredeyse yeniden ağlamak üzereydi. 

“Oh Charlie’m, benim Charlie’m,” 

Charlie hızla ayağa fırladı, ben de yavaşça kalktım. Çeneme sağlam bir tane çaktı. Yere 

kapaklandım. Başımda söylenip duruyordu ve Meg artık ağlıyordu. O an annemizin cızırtılı 

sesini duyduk. 

“Merhaba çocuklar. Demek yine bir aradasınız. Avukat bey olan 

biteni anlatmıştır eminim. Şimdi bir bakalım. Önce Meg’den başlayalım. 

Meg saklandığın zamanı anımsıyorsun değil mi? Sonu nasıl bitmişti? 

Ah yavrum eminim anlattığın gibi değildir. Çünkü o gün sana 

iyi bir ders vermek istemiştim. Saatlerce kilerdeydin, sonra da  

uyuyakalmıştın. Tabii biz sana seni bulup çok korktuğumuzu söylemiştik. 

Ders işe yaramıştı ama, anneciğinin hakkını yeme...” 

Meg söylenenlere inanamıyordu. Göz bebekleri iyice büyümüştü. 

“Charlie, canım oğlum. Kavga ettiğin zamanı anlattığına eminim. 

Epey bir silkelenip eve dönmüştün. Neden yaptığını sorduğumda 

kaçamak cevaplar veriyordun. Ama beni en çok sinirlendiren 

yeni aldığımız ceketinin canına okumuş olmandı. Kolundaki  

yırtığı fark ettiğimde sana sağlam bir tokat atmıştım. Günlerce 

benimle konuşmamıştın. Sonra benim anlattıklarımla işi 

tatlıya bağlamıştık. Çocuklarım size hep mutlu anılar verdim. 

Neyse ki o zamanlar küçüktünüz ve ne söylesem inanmaya 

meyilliydiniz. Mirasınız için tasalanmayın kazanan 

olmadığına göre sandıktakileri paylaşabilirsiniz. Umarım...” 

Kayıt sonlanmıştı.  

Charlie sandığa bakıyordu. Meg’in gözleri yerdeydi.  

“Aslında son zamanlarda akli dengesi pek yerinde değildi,” dedi Charlie. 

“Ah zavallı,” diye ekledi Meg. 



 

“Belki de hiç olmadığı kadar iyiydi,” cevabını verdim. 

Avukat sandığı önümüze doğru itti. Bir süre ne yapacağımızı bilemeyerek bekledik. 

“Charlie açsana, bu senin hakkın,” diye fısıldadı Meg. 

Charlie sandığı aldı. Şöyle bir tozunu silkeledi. Kapağını usulca açtı. Gördüklerimizin ne 

olduğunu ilk başta idrak edemedik. Biraz daha inceleyince sandığın fotoğraflarla, 

mektuplarla, kol düğmeleriyle, çeşitli resimlerle, bir iki bebek ayakkabısıyla yani insanların 

çoğunun ıvır zıvır diye nitelendireceği şeylerle dolu olduğunu gördük.  

Ben bir kahkaha patlattım. Charlie bir şey demeden hışımla çıktı gitti. Meg kısa bir süre daha 

kaldı. Sonra o da gitti. Gitmeden, “Yeğenlerini görmeye gel Ryan,” diye fısıldadı. 

Bazı kağıtlar imzalayıp sandığı aldım. Avukata pencerelerden vuran ışık için bir iki öneride 

bulundum. Memnuniyetle ofisten ayrıldım. Koltuğumun altında bana ait hiçbir şeyin 

olmadığına emindim, yine de hikâye dolu eşsiz sandığımla mutlu mesut kendimi sokağın 

gürültüsüne bıraktım. 

Canım annem, iyi ki vardın! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Karton Adam 

H. R.  

Boşanmamızın nedeni o muydu? Evet bir nedeni oydu ama ana neden değildi. Steve beni 

aldatıyordu, Steve beni hor görüyordu, Steve beni her fırsatta aşağılıyordu ve ben ne yazık ki 

o zamanlar Steve’siz yapamayacağımı düşünüyor, hikâyelere de inanmıyordum. Ta ki... 

Soğuk bir kış akşamıydı. Trafik o kadar sıkışıktı ki otobüse yirmilerimde binseydim eklem 

ağrılarından hareket etmekte zorlandığım günlerde inebilirdim. Bu yüzden yarı yolda aşağı 

atladım. Hızlı hızlı yürürken beşinci caddenin köşesinde onu gördüm. Trafik ışıklarının 

hemen altındaydı. Hırpani bir görüntüsü vardı ve elinde bir karton tutuyordu. Birkaç bozukluk 

vermek için yanına yanaştım. Parayı kararmış elleriyle tuttuğu fincanına bıraktım. Sonra da 

kartonda yazılanları okudum. 

İlk Defa Sarıldığında Beş Yaşındaydı 

Son Defa Sarıldığında On Sekiz 

Okuduklarımın ne anlama geldiğini anlayamadan yola koyuldum. Eve vardığımda Steve 

çoktan uyumuştu. Yemeğimi hazırlayıp mutfağa kuruldum. Önümdeki salçalı makarnaya 

bakarken kartonda yazılanlar aklıma geldi. Nedenini çözemeden bir parça ürperdim. Sonra da 

bir duş alıp kanepeye uzandım. Uyuyakalmışım. 

Sabah işe geç kaldım. Patronumdan sıkı bir azar yedim. Önemli bir raporla uğraşırken 

okuduklarım yeniden aklıma geldi. Uzun bir süre duraksadım. Raporu da baştan savma yapıp 

öyle gönderdim.  

İş çıkışı servise değil de otobüse bindim. Aynı yerde inip beşinci caddeye doğru yürüdüm. 

Kalbim güvercinlerin bir parkı ilk defa keşfedişlerindeki gibi heyecanla dolup taşıyordu. 

Yürüdükçe yol bazen neşe verici bazen de umutsuzlukla dolu bir hale bürünüyordu. Neyse ki 

onu gördüm. Trafik ışıklarının altındaydı. Ceplerimi karıştırdım. Bozuklukları çıkardım. 

Yanına gelir gelmez önce kartonu okudum. 

Her Gün Kendine Yeni Bir Mezar 

Kazan Bir Adam Tanırdım 

Ne Yazık Ki Ölümsüzdü! 

Yüzümü buruşturdum. İlki kadar sevmemiştim. Bozuklukları fincana attım. Hızla uzaklaştım. 

Yürürken yazılanların içimde büyüdüğünü hissettim. Ölümsüz olmak bu kadar dehşet verici 

olabilir miydi hakikaten? Bilemiyordum. İlk kartondan sonra kendime sorular sormamıştım 

ama şimdi sorular da başlamıştı. Bu soruları uykusuz geceler, kavga dolu günler takip 

edecekti. 

İki hafta boyunca hafta sonları hariç her akşam hırpani adamın yanına uğradım ve nihayet 

Steve durumu fark etti ama yanlış anladı. “Başka bir adam demek kaltak,” diye üzerime 

yürüdü. Açıklama yapmama bile fırsat vermedi. Hoş açıklama yapmak isteyen de yoktu. 



Çantamı alıp evden fırladım. “Eğer gece gelmezsen bir daha asla gelme,” diyen Steve’in 

haykırışlarını duydum.  

Doğruca onun yanına gittim ama hayal kırıklığı... İlk defa yerinde değildi. Yalnız, eşyaları 

orada duruyordu. Kartonu ve keçeli kalemi dahil. Bir an para bırakıp gitmek geldi içimden. 

Sonra bekledim, nasılsa gelirdi. Ama gelmedi. İyice üşüdüğümden yamalarla dolu montunu 

giydim. Karton ve kalem davetkar bir biçimde beni bekliyordu. Caddeyi kontrol ettim. Kimse 

yoktu. Çantamdan kartonda yazılanları not aldığım defterimi çıkardım. Defalarca okudum. 

Sonra titreyen ellerle kalemi alıp yazmaya başladım.  

Hikâyelerle Örülü Bir Tanrı’ydı 

Ve Şeytan Onun Çok Daha 

İyi Bir Yalancı Olduğunu 

Kabul Etmişti 

Artık yeni bir başlangıç için hem gücüm hem de ümidim vardı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kâğıt Ev 

H. R.  

Leo sekiz yaşındaydı. Saatlerce uğraşıp iskambil kâğıtlarından yaptığı evlerden oluşan bir 

mahalle kurmuştu. Ve babası Noah bir nefeste tüm mahalleyi yıkmıştı. Leo bazı çocuklar için 

ilk büyük düş kırıklıklarının erişilmez bir gücün anahtarı olduğunu henüz bilmiyordu. Ta ki 

dişlerini sıkıp büyük bir gürültüyle yerin sarsılmasını sağlayana kadar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yeni Bir Güne Doğru 

Gün doğuyor... Güneş, yapraklara vuruyor. Güvercinler toplanmış beni bekliyor. Parkın daimi 

sakinleri birer ikişer ortaya çıkıyor. Ve ben, yeni sohbetlere yelken açmak için kendimi hazır 

hissediyorum. Daima yeniden başlamanın umudunu yaşıyorum ve içimde bulduğum bu güç 

için şükrediyorum. Özüme yakın olduğumu hissediyorum. Boşluklardan, yalnızlıktan veya 

kendimden korkmuyorum. Usulca bankıma çekilmiş, bekliyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son Söz 

Helen’in yayımladığımız bu ilk kitabı umarım sizin için de destekleyici olmuştur. Benim tüm 

çabalarıma rağmen, onun kısacık bir kitap istemesi de sırf bu nedenden ötürüydü. Helen, bu 

kitabın ve diğer kitaplarının sorduğu temel sorular konusunda sadece destekleyici olmalarını 

umuyor. Herkesin kendi yolunu ancak kendilerinin bulabileceğine inanıyor. Yani, Sahi Ben 



Kimim? kitabı, bu soruyu kendinize sorabilmeniz ve okuduklarınızla kendi yolculuğunuza 

başlayabilmeniz için ufak bir rehber niteliğinde. Kitabın yazarlıkla ilgili kısımları için ben de 

aynı şeyleri düşünüyorum. Bu başlangıç yolculuğundan keyif aldığınızı temenni ederim.  

Michelle Sarandon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


