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EYVAHH! HER ŞEY YOLUNDA!

B!r Kızılder!l! atasözü der k!:
“Ba$kasının tavu"una kı$t, köpe"!ne ho$t denmed!"!nde...
Parkta bahçede açan ç!çekler koparılmadı"ında...
Soka"ın ortalık yer!ne tükürmeyen adam görüldü"ünde...
‘Be$ dak!ka sonra ordayım.’ d!yen k!$! hak!katen be$ dak!ka 

sonra orada oldu"unda $a$ırıyorsan, bu $a$kınlı"ın verd!"! acı-
yı, her konuda mutlaka b!r laf edeb!len büyük $ef Oturan Bo"a 
b!le tar!f edemez!”

%a$kınlık... Sıra dı$ı b!r olay kar$ısında h!ssett!"!m!z duy-
gu. Beyn!m!z, sürekl! olan ve bu sebeple alı$kın oldu"umuz 
durumları normal kabul eder ve “Tamam geç. B!r anormall!k 
yok.” d!yerek onaylar. Pek!, türlü türlü güzel huylarla dona-
tılmı$ !nsano"lunun !nsan! b!r davranı$ına $ah!t oldu"umuzda 
$a$ırmak da ney!n nes! bayım? Nes! ola"anüstü bunun? Bu du-
rum aynı, b!r saksıda ç!çek görünce afallayıp, “Ama nasıl ya?! 
Bu ç!çe"!n burada ne !$! var?! Saksıda olsa olsa elektr!kl! testere 
olur.” $ekl!nde ab!d!k gub!d!k konu$maya benz!yor. Fakat artık 
ne yazık k!, anormall!"!n normal oldu"u bu dünyada, !nsana 
yakı$an haller kar$ısında hayrete dü$üp b!r de"!l, !k! de"!l, tam 
be$ ya$ımıza b!rden g!reb!l!yoruz.

“Ay b!’ tanıdık selamımı aldı!”
“#nanmayacaksın ama kom$u hastanede z!yaret!me geld!!”
“Yem!n ed!yorum b!z!m akraba en sıkı$ık ânımda borcumu 
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öded!!”
g!b!, “Aaaaaaaa!” d!yerekten a"zı b!r karı$ açıkta bıraktıracak 

davranı$lar l!stes! g!tt!kçe kabarıyor.

 — Tuncay sen suratına hanımın pudrasını mı sürdün yoksa kanın mı 

çekildi? Ceset gibi olmuşun yav. Neyin var?

 — Kötüyüm abi, çok kötüyüm. Kendimi acayip iyi hissediyorum.

 — O nasıl oluyor?! Kafayı mı yedin?!

 — Yemedim ama yakındır. Bugün öyle inanılmaz şeyler oldu ki.

 — N’oldu? Dondurmadan bedava mı çıktı len? Hahaha ha!

 — Abi dalga geçme ya. Ne dondurması, bedavadan iyilik diye bir şey 

varmış. Alışkın olmayınca bende azcık kayış koptu!

 — Bedavadan anca akıl verirler adama. Ne iyiliği kardeşim?!

 — O öyle değilmiş işte. Bugün evden çıkarken yeni taşınan komşuya 

denk geldim. Daha doğrusu taşınalı beş sene olmuş da ben daha 

yeni fark ettim. Ve n’oldu bil! Adam bana selam verdi!

 — Nası ya? Borç mu isteyecek acaba, ayak mı yapıyor?

 — Yok abi. Ben de ona şaşırdım ya zaten. Selam verdiği yetmezmiş 

gibi, bir de üstüne “Nasılsınız beyefendi?” dedi. Bak dikkat et hem 

de “Beyefendi” dedi.

 — Aha! E sen ne dedin?

 — “Teşekkürler.” dedim.

 — İyi demişsin. Yeter o kadar. 

 — Ona yetmedi işte abi. “Teşekkürler mi? Ben gerçekten halinizi sor-

dum.” dedi. Şok geçirmeye ilk orda başladım zaten.

 — Destur Bismillah!

 — Dur dur! Dahası var. Adam artık nasıl içten sorduysa, benim beyin 

arıza yaptı tamam mı, “Ne yalan söyleyeyim bugün pek iyi değilim.” 

deyiverdim.

 — O ne dedi? “Hayırlısı olsun. Hep öyleyiz. N’apalım, sağlık olsun.” de-

miştir kesin.

 — Bekle öyle dedi, beklee! “Hadi ya. Çok üzüldüm. Sizin için yapabile-

ceğim bir şey var mı?” dedi?

 — Ne!! Atıyo olmayasın Tuncay?!

 — Ne atması abi. Adam ciddi ciddi halimle ilgilendi. Ben, “Teşekkür 

ederim. Sormanız bile yeter.” dedim, bi’ durdum. Hakkaten ya, çare 

bulmayı geç, içten sorulması bile yetiyomuş adama.

 — Ben de bi’ tuhaf oldum ya. Hülya Koçyiğit gibi çenem titremeye 

başlayacak şimdi ha. Eee soona n’oldu?

 — Ne olacak, daha beterini yaptı. “Sağ olun da öyle sorup geçmek 

yetmez. Ne zaman dertleşmek isterseniz hazırım. Sakın çekinme-

yin. Bir faydam olursa ne mutlu bana.” dedi.

 — Bana bak Tuncay, bende kalp var. Yavaş ol biraz!

 — Ben tabi gene teşekkür ettim. Sonra da iyi günler dileştik. Tam gi-

derken arkamdan “Gümmm!” diye kapısı kapandı.

 — Oh bee! Hah şöyle. Her şey yolunda desene.

 — Değil abi, yolunda falan değil. Adam ânında kapıyı açtı ve “Ah ku-

sura bakma komşucum. Çok özür diliyorum. İçerde pencereler 

açık da, ceyran yaptı. Suratına kapamadım yani.” dedi.

 — Tu destur! Ya bu herif hangi gezegenden taşınmış sizin apartmana 

bir soraydın. 

 — Onun nereden geldiğini bilmem ama bizim nereye gittiğimizi ha-

tırlattı bana! Sonra dur dur! Daha bitmedi. Maaşı almıştım, borcu-

mu ödeyeyim diye kasaba gittim. Tanımadığım bir delikanlı vardı. 

“Borcumuz ne kadar?” dedim. “Abi sıkıntıdaysan biraz daha erte-

leyelim. Siz yabancı değilsiniz.” dedi.

 — Sen para verdin ve istemedi he mi?

 — Aynen öyle. 

 — Yok, kıyamet yaklaşmış hakkaten. 

 — Zorla verdim parayı. Hatta o sersemlikle fazla vermişim. Bir baktım 
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bu arkamdan koşuyor. “Abi fazla vermişsiniz. Paranızın üstü, bu-

yurun.” demez mi!

 — Vay be sayın seyirciler!

 — Oradan manava gidip hesabı kapatayım dedim. Tam giderken bir 

araba yoldaki suyu üzerime foşlattı. Ben de bayramlık birkaç 

cümle kuruverdim tabi.

 — Kaçmıştır pis herif. 

 — Ne kaçması, zınk diye ânında durdu. Arabadan indi.

 — Kapıştınız mı? Uymasaydın.

 — Ne kapışması ya. “Arkadaşım çok özür dilerim. Acelem vardı. Yol-

daki çukuru göremedim. Sana denk geldi işte. Hakkını helal lütfen.” 

dedi ve üstümü başımı silmeye başladı.

 — Sen bunları rüyanda görmediğine eminsin diy mi Tuncay?

 — Abi bu devirde böyle şeyleri rüyanda bile göremezsin. Adam ben-

le öyle bir ilgilendi ki, “Geri git geri. Sonra gel, suyu şööle tepem-

den aşşaa bir daha foşlat n’oolurr!” diyesim geldi inan ki.

 — Anaaa!

 — Neyse manava girdim. Borcumu ödedim. Biraz domates, biber 

alayım dedim. Sen tuttu bana ne dese beğenirsin! “Abi bunlar üç 

günlük mal. Pek taze değil. Gelene geçene söylüyorum. Sana da 

diyeyim. Alıyorsan bilerek al en azından. Allah haram para nasip 

etmesin.” dedi.

 — Yeminler olsun bana bir titreme geldi Tuncay!

 — Sırf öyle dedi diye bir kasa domates aldım düşünebiliyo musun?

 — Ulan alınmaz mı bee! Tarlasıyla bile alınır. Dürüstlüğe açız açç. Ma-

navı komple kaldırıp götüreydin.

 — Oradan işe giderken yeni muhasebeciye uğradım. Ben odasına 

girer girmez ayağa kalktı. Bir de üstüne, “Hoş geldiniz. Sizi gör-

mek ne güzel.” dedi. Düşünsene hem de beni. Beni görmek güzelmiş 

aaabii!

 — Hırkk... fırkk! Ahh ne günlere kaldık Allah’ımm!

 — Ben travmanın birini geçiriyorum diğerine başlıyorum tabii. Res-

men hürmet zehirlenmesi oldum. Neyse çektiği sandalyeye otur-

dum. Tam o anda hoop! Burnumun dibinde bir bardak su. “Bu ne?” 

dedim. “Susamışsınızdır belki. Çok da yorgun görünüyorsunuz. 

İsterseniz çay da söyleyeyim.” dedi.

 — Sol tarafımda bi’ karıncalanma başladı benim Tuncay!

 — O suyu var ya hayatımda ilk kez su içer gibi içtim. Sonra lavaboya 

gideyim dedim. Ana! Bir de ne göreyim!

 — İğrençti diy mi?

 — Ne iğrenci be, tertemizdi. Mis gibi parfüm kokuyodu. Bi’ döşek at, 

yat uyu. Öyle içim açıldı sorma. Çiçek bile vardı.

 — Yok artık. Bu kadarı da çok fazla.

 — Az kalsın yere çömelip ağlıyodum. Neyse, ordan işe gittim. Bugün 

yeni müdür gelcekti. Yolda trafiğe takılınca biraz geciktim tabi. 

Eyvah ilk günden fırçayı yicem diye fellik fellik yalan arıyorum 

tamam mı.

 — Lütfen, “Avazı çıktığı kadar bağırıp azarladı.” de, lütfen. O bari nor-

mal davransın ya.

 — Davranmadı abi, davranmadı. Hepten beyin kanaması geçirtiyodu 

bana. Odasına çağırttı. Gittim. Koskoca müdür ayağa kalktı. Eli-

ni uzattı, tanıştık. Bi’ de memnun olduğunu söyledi. “Siz işe epey 

uzaktan geliyormuşunuz. Yol masraflarınız ödeniyor mu? Öden-

miyorsa talimat vereceğim bundan sonra telafi edilsin.” dedi. Az 

kalsın sandalyeyle beraber yere yuvarlanıyordum.

 — Afedersin ama çüşşş demek zorundayım Tuncay.

 — Daha neler neler. Acaip bir gündü ya. Çaycı çay getirdi, “Soğuksa 

yenisini getireyim.” dedi. “Sıcak sıcak için.” dedi. Bankadaki memu-

reye, “Hanfendi bakar mısınız?” dediğimde “Buyursunlar efendim. 

Hoş geldiniz. Beklettiğim için çok özür dilerim.” dedi. Bizim çocuğun 
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sınıf annesi, “Yeni masa örtüsüne gerek yok. Evdekilerden bir tane 

ayarlarsınız. Masraf çıkarmayalım şimdi. Yazık günah.” dedi. Dün 

borç verdiğim arkadaş, “Bugün için söz vermiştim. Buyur para-

nı. Benim yüzümden zorda kalma.” diyerek borcunu ödedi. Mendil 

aldığım çocuk paranın üstünü vermeye kalktı. Abi bugün yüksek 

dozda insani muameleye maruz kaldım. Çok iyi hissettim. İnanılmaz 

mutlu oldum. Berbat durumdayım.

 — Gel sarılıp ağlayalım.

 — Gel abicim, ğüühü hırkk!

Dünyada mutlulu"un $artının her ne kadar sevg!l!y! koluna 
takıp bebekte üç be$ tur atmak oldu"u sanılsa da, o !$ h!ç de 
öyle de"!ld!r. Olsa olsa, g!ren!n sa" çıkamadı"ı bu geç!c! dün-
yanın b!z!mle alay ed!$ $ekl!, heps! o. 

Ayrıca bu kafa bulu$ sadece bununla da kalmaz. Me$hur b!r 
!llüzyon!st g!b! hep!m!z! etk!s! altına alır. Olmayan b!rçok $ey! 
var sanmaya ba$larız. Bu yüzden, “Aman !y! n!yetl! davranma-
yayım da k!mse ben! madara etmes!n.” d!ye, sürekl! gardımızı 
almı$ vaz!yette ya$arız. Tüm önlemler!m!ze ra"men üzüldü-
"ümüzde, faturayı hemen !y! n!yet!m!ze keser!z. Hele b!r de 
kar$ılı"ını bulamadı"ımızda ya da üzer!ne darbey! yed!"!m!zde 
kend!m!ze kızar, söylen!r, !nsanlı"ımızı azarlarız. Sam!m!yet!-
m!ze sövüp sayarız.

Velhasıl b!z! b!r organ!zmadan !nsana dönü$türen !y! n!yet-
ler!m!z!, çatık ka$larımızın arasına kurdu"umuz dara"açlarına 
b!r b!r asarız. Ve sonra olanlar olur! DÖNÜ%ÜM BA%LAR! 
Duygusallı"ımızın b!z! zayıflattı"ına karar ver!p, sözüm ona 
profesyonell!k adına h!sler!m!z! öldürmeye ba$larız. B!z! eks!k 
ve kusurlu yapan özell!kler!n, b!z! !nsan yapan özell!kler oldu-
"una karar kılarız. D!ken!n de"!l de gülün canımızı acıttı"ı yar-

gısına varırız. Mutlu ederek mutlu olma prens!b!n! yangında 
kurtarılmayacaklar l!stes!ne sokup oracıkta unutur g!der!z.

Ve sonrası b!n beterd!r. Ne ara ed!nd!"!m!z! b!le hatırlama-
dı"ımız kötü n!yet detektörüyle, !y! n!yetler!n altında b!nlerce 
b!t yen!"! ararken buluruz kend!m!z!. Oysa ba$ımıza gelenler, 
sam!m! b!r! oldu"umuz !ç!n gelmez. Kötü n!yetle atılan adım-
ların altında kalmı$ ez!k ç!mler g!b! olmu$uzdur, heps! bu.

#nsan, b!r! gel!r keser d!ye a"aç ekmekten vazgeçer m!? Dün-
yaya gel!$ neden!m!z!n, geld!"!m!z g!b! tertem!z g!tmek oldu-
"unu unutup, “Kötülerle anca onlar g!b! kötü olarak ba$ edeb!-
l!r!z.” felsefes!n! ben!msey!p, b!z! b!z yapan her $eyden azar azar 
vazgeçer!z. Oysa bu kadar ucuz b!r yöntem b!r m!lyoncular da 
b!le satılmaz. B!r h!ssed!ml!k mutluluklardır bunlar. Ve böy-
lece, !çten çürüyen b!r a"aç g!b!, devr!l!p dü$ene kadar ayakta 
kaldı"ımızı sanırız. 

Ömür boyu, “Sev!l de sevme, a"lama a"lat. Yoksa zehr olur 
bu tatlı hayat” $arkısını söyleyenler, $arkıları b!t!nce, a"lasa da 
sevmeye devam eden !nsanlar tarafından alkı$lanmaz bayım. 
Anca yuhlanır!

#$te !$!n kolayına kaçmak !ç!n böyle $eyler yaparken, en bü-
yük zorlu"a kaçarız da ruhumuz b!le duymaz. 

#y!l!k okyanus g!b!d!r. M!lyarlarca kova su alınsa b!le azal-
maz. #ç!ne p!sl!k atılsa b!le, yaratılı$ı gere"! kend!ne a!t olmayan 
h!çb!r $ey! !ç!nde tutmaz. Heps!n! kıyıya atar.

#y!ler kaybetmeye mahkûm de"!ld!r. Kötüler kazandı"ını 
sanmaya mahkûmdur! Bırakalım benc!ller rahat ett!"!n!, mutlu 
oldu"unu sansınlar. Duygusallı"ın zayıflık oldu"unu dü$ün-
sünler. Mah$erde adları anıldı"ında, !y!ler hep lafının üstüne 
gelecek..!
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AMA BEN ÖYLE SANMIŞTIM

“Sanmak!” ned!r b!l!r m!s!n dostum? Hemen d!yey!m:
Canımız pasta yemek !st!yor, fakat el!m!zde sadece ayva var. 

#$te o ayvayı pasta n!yet!ne yed!"!m!zde, el!m!zde kalan e$ele"!-
ne sanmak d!yoruz.

Sanmak, hayal kırıklıklarının anasıdır. Ortalıkta ne kadar 
hayal varsa kırıp geç!r!r. Olmasını !sted!"!m!z $eylerle olanlar 
b!rb!r!ne !sabet etmed!"!nde, ortaya çıkan moral bozuklukla-
rının sebeb! hep “Sanmaktır”. Kend!m!z! mutlu etmek adına 
yaptı"ımız bu $ey, aslında b!z! bedbaht eden, “Batsın bu dün-
ya!” ded!rten $ey!n ta kend!s!d!r.

Sanmak, aynı zamanda b!r çe$!t geç!c! körlüktür. Zamanla, 
“Bakalım önümüzdek! bölümde bana neler edecekler?!” d!ye !$-
k!llend!"!m!z b!r d!z! f!lme dönü$en $u hayatta, “B!r!ler! de ya-
muk yapmasın artık ya.” arzusuyla, !nsanlara aslında oldukları 
de"!l de, olmalarını !sted!"!m!z roller! vermeye kalkı$ırız. Fakat 
sonuçta ne olur? A"lamaklı b!ten sezon f!naller!yle gözler!m!z 
$akkadanak açılır. Ve “Görüyorumm! Görüyorumm! Ke$ke kör 
olaydım da göremeyeyd!m!” d!ye söylenmeye ba$larız.

#nsano"lu bu kend!n! kandırmaları yüzünden, yakından ta-
nıdı"ı !nsanlarla ya$adı"ını sanırken, aslında yabancı ve bam-
ba$ka karakterlerle ömür geç!rd!"!n! dah! fark etmez. Ve so-
nunda $angırrr! Hayaller tuzla buz olur. Hayatımızdak! Term!-
natörlerden Mün!r Özkul performansı ya da Lady Gagalardan 


