


Hayykitap - 875
Edebiyat - 201

Umudum Gökyüzü Kadar
Sâfi

Hayykitap Edebiyat Yayın Yönetmeni: Caner Yaman
Editör: Hasan Kasım Ünal

Kapak Tasarımı: Betül Akyar
İç Sayfa Tasarımı: Emine Yıldırım

ISBN: 978-625-7685-81-8
1. Baskı: İstanbul, Temmuz 2021

Baskı: Yıkılmazlar Basım Yay.
Prom. ve Kağıt San. Tic. Ltd. Şti.

15 Temmuz Mah. Gülbahar Cad. No: 62/B
Güneşli - İstanbul

Sertifika No: 45464
Tel: 0212 630 64 73

Hayykitap
Zeytinoğlu Cad. Şehit Erdoğan İban Sk.
No: 36 Akatlar, Beşiktaş 34335 İstanbul

Tel: 0212 352 00 50 Faks: 0212 352 00 51
info@hayykitap.com
www.hayykitap.com

facebook.com/hayykitap
twitter.com/hayykitap

instagram.com/hayykitap
Sertifika No: 12408

© Bu kitabın tüm hakları
Hayygrup Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yayınevimizden yazılı izin alınmadan kısmen veya
tamamen alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopya edilemez,

çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.

SÂFİ



7

UMUDUM GÖKYÜZÜ KADAR

Yeniden Başla

Bazen insan yeniden başlamak ister.

Onca yenilmişliğe inat, onca serzenişe inat tekrar başlamak ister.

Ekim de öyle bir şey işte, yapraklar savrulur, bir yandan yağmur 
yağar. Ama sonunda bir gökkuşağı açar.

Kalbimizdeki gökkuşağının açması an meselesi.

Sen yeter ki inan kendine.

Ve en önemlisi de en çok kendine güven.

İşte o zaman isteyip de yapamayacağın hiçbir şey olamaz.

Bu çıktığın yolda yorulacaksın, önünde birçok engel olacak. 

Ama sen onları tek tek aşmasını bil.

Kırılacaksın, sana inanmayanlar olacak. 

Sakın unutma! 

Mutluluk seni bekliyor. Başka yollara sapma! 

Çünkü yolun sonu mutluluğa çıkıyor. 

Mutluluğu en çok hak eden sensin.

O yüzden vazgeçmemeyi kendine her zaman hatırlat.
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Hayatınızda hep bulundurmanız gereken 3S kuralı:

Saygı,

Sevgi,

Sabır.

Bunlar var oldukça mutluluk yakanızı bırakmaz.

El âlem, ne der? 

Bu düşünce yüzünden ne düşündüklerimizi paylaşabiliyoruz ne de 
kalbimizdekileri dökebiliyoruz.

Attığımız her adımda omuzlarımızda olan bu baskı yüzünden bir 
yere varamıyoruz.

Hayallerimiz düşüncelerimizin karşısında duran bir korkuluk gibi.

Giydiğimiz kıyafetten, okuduğumuz bölümden, yaşam tarzımızdan 
sorumlu jüri gibi düşüncelerimiz.

O yüzden el âlemi boş ver, sen kendini önemse, duygularını ve 
düşüncelerini. 

Çünkü seni değerlendirecek tek bir jüri var: O da sensin. 

Sen kendin için yaşa, başkaları için değil. Özellikle el âlem için hiç 
yaşama!

Senin duygularını ve fikirlerini önemseyen kişileri dikkate al.

Bu gücü de ailenden, sevdiklerinden ve kalbinden al. 

Çünkü sen hayallerine ulaşınca yanında onlardan başka kimse 
kalmayacak. 

Mutluluğun anahtarı her zaman sende. 

Sen sadece başkalarını umursamamayı öğren. 



10 11

UMUDUM GÖKYÜZÜ KADARUMUDUM GÖKYÜZÜ KADAR

Bazen saklanacak bir çift göz ararız.

Ya da sığınacak bir kalp.

Belki de tutunacak birkaç kirpik.

Yaralarının üstünü ört. 

Kimse görmesin.

Sizin de kaybettiğinizi hissettiğiniz oldu mu?

Benim çok oldu. 

Ama pes etmedim. 

En zor zamanda bile yine kendi kendime yaralarımı sardım.

Çünkü biliyordum. Birisine yaralarımı sar desem, daha büyük bir 
yara açacağını.

Hep öyle olmadı mı zaten? 

En güvendiklerimiz bizi en saf yerimizden vurmadı mı? 

Evet vurdu.

O yüzden yaralarımı kendi kendime sarmayı öğrendim.

Ağlarken gülermiş gibi yapmayı.

Acılarımı birer birer yastığımın altında saklamayı öğrendim.

Ama kimseyi yarasından vurmadım, aksine yaralarının üstünü 
örttüm.

Kimse görmesin diye.

Benden size altın kural; en sevmediğiniz kişi bile olsa onu 
zaaflarından, yaralarından vurmayın.

İnsanoğlu her şeyi unutur ama yarasından vuranı asla unutmaz.
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Biz atanamayanlardanız.

Ne hayata, 

Ne sevdaya, 

Ne mutluluğa,

Ne geçmişe,

Ne geleceğe,

Ne üzüntüye,

Ne sevgiye,

Ne derde,

Ne kedere.

Biz atanamayanlarız. 

Ne bir aşka tutulduk ne de bir işin sonunu getirdik.

Biz gelişi güzel yaşadık hayatı.

Sonra bir baktık ki ne gülecek birini bulabildik yanımızda ne 
de ağladığımızda yanımızda olan bir dost.

Biz atanamadık.

Belki de tutunamadık, hep kaçacak bir yer aradık.

Dertlerimizden, yaptıklarımızdan hep kaçtık.

Kendimizle hiç yüzleşmedik.

Çünkü hiç istemedik ki kendimizle yüzleşmek. 

Yüzleşirsek altında ezilmekten korktuk biz.

Biz hep günlere, aylara, yıllara anlam yükledik. 

Oysa asıl anlam kalbimizdeki sırrı çözebilmekte saklı. 

Bak, Nisan bitti, Mayıs da geldi. 

Kalbinde gizli umuda sor bakalım, o hangi ayda gizlendi?

Kim bilir hangi ayda kaldı kalbimiz ya da hangi anıların içinde saklı 
kaldı?

Bazen biz gittiğimizi zannederiz. Ama aslında hep aynı yerde kalır 
kalbimiz, fikrimiz.

Ama bazen de gitmek gerekir, onca yaşanmışlığı bir kenara bırakıp. 

Sadece gitmek. 

Çünkü karşındaki gideli çok olmuştur, seni anılarınla baş başa 
bırakıp.

Anıların da bir değeri kalmaz zaman geçtikçe.

Sadece koca bir boşluk kalır elinde. O yüzden yıllarını, sevgini ve en 
önemlisi de kalbini kime vereceğini iyi seç.

Yoksa insanın kırgınlıklarıyla baş başa kalması çok kötü oluyor.

Ve bu hüzün ömür boyu üstüne siniyor.

Kalbin kapılarını yavaş yavaş kapatıyor ve artık hiç kimseyi içeriye 
almak istemiyor. 

İstediğin anahtarı dene. 

Bu kalp açılmaz. 

Sadece tek bir şey açar bu kalbi; güvenmek.
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Kelebekler dolaşır gönül bahçemde.

Dünyanın ritmi kalp atışlarımla çınlar.

O yüzden öylece kal!

Sımsıkı, boğarcasına sarıl bana.

Kalbin zaafıdır umut etmek, beklemek. 

Beklemek, insanı en çok yoran şey. 

Beklediğinde kalbinin yangını sönecek mi? 

Ya da beklediğin gelecek diye umut edecek misin?

Onca vaade inanıp beklediğin için mi bu inat?

Ya da gerçekten kalbine söz geçiremediğin için mi? Eğer öyleyse 
gerçekten işin zor.

Niye biliyor musun? 

Artık en büyük zaafın ortaya çıkmıştır. 

Belki sen de umut ederek bunu en yanlış kişiden bekliyorsun. 

Çünkü beklemek güzeldir. Ama ancak gerçekten seni seven, değer 
veren kişiyi beklersen güzeldir. 

Yoksa hiçbir anlamı olmaz, sadece boşa geçip giden zamanı izlersin.

O yüzden kimin için kalbine söz geçiremeyeceğini iyi seç. 
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Boşluktayken tutunduğumuz dallar, 

Hep bizi yarı yolda bırakıp, 

Daha da boşluğa iter.

Boşlukta olmak cidden çok sakıncalı bir durum. Boşluk dediğimiz 
şey; belki sevgilinden ayrıldığın an, ailenle tartışıp çekip gittiğin 
an, dostundan yediğin kazığın ardından gittiğin an, yani kısacası 
kendinle tamamen baş başa kaldığın o an.

Kendine hesap sorduğun o an. 

Neden? Neden beni bulur hep, neden başıma gelir bunca şey? 

İç sesinle saatlerce haykırıp sesini çıkaramadığın o an işte.

O an tutunacak bir dal arıyorsun. Omzunda saatlerce ağlayıp 
sessizce yanından uzaklaşıp gitmek istediğin bir kişiyi belki de.

Tüm dertlerin içine sığmayacağını anlıyor ve haykırasın geliyor.

Ama bunu kimin omzunda anlatacağını iyi seçmen gerek. Sonra 
bu anlattıkların birkaç gün sonra başkalarının yanında alay konusu 
olabiliyor.

Ve sonunda bu boşluk seni daha büyük bir boşluğa atıyor.

Üzülen, yine sen oluyorsun. 

Bu yüzden tutunacağın dalı, yaşlanacağın omzu iyi seç.
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