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SADECE İNSAN 

 

Ilvana Caklovica, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü, 2. Sınıf 

      Mesele farklı bir pencereden bakabilmekti. 

Mesele herkesin hissettiği aynı duyguları, 

herkesin başından geçen aynımsı olayları, 

herkesin kurduğu bir saadet düşünü –belki huzur 

kaplı panjurda, belki tüm hayatı boyunca çocuk 

özlemi çeken birinin sonunda kavuştuğu hıçkırık 

sesli çocukta, belki öğrenilememiş bir bisiklet 

tekerleğinde takılı kalan özgürlükte; evet o 

kolların açıldığı ve ardından bağır bağır bağıran 

“hala düşmedim işte!” adını koyduğum anıtında-,  

herkesin duyduğu sessizlikleri aktarmaktı. Pek 

çoğumuz hissederdi, duyardı, hayal de kurardı; 

ama asıl iş bunu aktarmak için gerekli olan 

mürekkep lekelerinde saklı olurdu. Tabii bu 

mürekkebi şekillendiren ellerin, yaşadıkları 

çevreye uyum sağlamak adına virajlardan doğru 

anda dönmesini de hesaba katmak gerekiyordu 

bu durumda. Yaşanılan yere göre insanlar 

farklıydı çünkü, farklı insanların yine farklı 

özellikleriyle kurdukları farklı yollar, bu farklı 

yolların götürdüğü nice gelecek zamanlı çıkmazlar 

da farklıydı.  O son nokta farklıydı; bizi 

birbirimizden ayırdığını sandığımız, oysa başımızı 

kaldırdığımız anda aslında hemen yanımızda 

durduğunu gördüğümüz göz yanılsaması 

sanılabilecek silik nokta. Gözlerimizden kaçmayı 

her seferinde başaran bu buğulu leke belki de 

yalnızca edebiyatın gölgesi altında kendine bir yer 

bulabilirdi ve bütün farklılıklara inat, ortak 

alınabilecek bir nefes için bunu denemeye 

değerdi.  

       Konu anlatabilmek olunca mesele 

konuşmaktı, aktarmaktı, söylenilmemiş hiçbir şeyi 

kalbin ucu açık kalıveren kısmında bırakmamaktı 

benim için. Çünkü asıl o zaman insan anlayabilirdi 

yanındakinin ona ne kadar insanca yaklaştığını. 

Sanırım en asıl mesele, konuşmayı bağırmak sanıp 

dinlemek adına vakti olmayanlarla savaşabilmek 

için bir köşeye saklanmış mürekkebi doğru 

kullanmaktı. Anlatabilmek gerekirdi böylelerine 

hayalleri, nefreti, hayal kırıklığını, belirsiz bir 

sevgiyi, dokunulamayan bütün o silik ve aslında 

aynı duyguları. Bu zor bir işti, hepimiz bilirdik; 

ama elimizde tutmak istediğimiz buharı Orhan 

Veli  “Anlatamıyorum...” dedikçe daha bir 

üsteleyerek merak ederdik. Merak ederdik ve 

ardından da aramaya başlardık. 

       Düşünüyorum, öyle çok ki, düşündüğüm her 

şey,  sanki büyük bir kısmını gerçekleştirmişim ya 

da en azından gerçekleştirebileceğimi hissedip o 

yolda ilk adımımı atmışım ruh halini yaratıyor 

bende.  Söylenemeyenleri düşünüyorum. 

Duyguları bir kenara bırakıp duygusuzluktan 

yapılanları, bundan ders alınmayıp yine 

yapılacakları, konuşmanın gerekli olduğu 

zamanlarda suskunlukları, huzura susanılan 

anlarda bağırışları ve bunların hepsinin asıl çıkış 

noktası olan o insanı. Aynı sayıda kemikten, aynı 

yumuşaklıkta etten, farklı kültür ama ortak 

dertten var olmuş insanların birbirini nasıl bu 

kadar zor anladığını, bütün çabalara rağmen nasıl 

anlayamadığını, neden anlamak istemediğini 

düşünüyorum. Oysa dünyada bulunduğumuz yere 

göre güneşin ısıttığı bitkilerin, onların olgunlaşma 

sürelerinin, yetişen ürünlerin, bunun sonucunda 

masalara sunulan yemek gibi teferruatların bile 

farklılık gösterdiğini hatırladığımda, bu bölgelerde 

yaşayan insanların da daha farklı olmasının –

yetiştirilmesinin- aslında en doğal sonuç olduğunu 

fark ediyorum.  

        İnsan. İki bakış arasında bütün ayrımını 

ortaya koyabildiğimiz, sayılamayacak kadar haklı 

tezatlıklarla dolu varlık. Durum böyleyken 

paylaşıldığı söylenen duyguları aslında herkes 

hissetmez miydi; yoksa ortak değil miydi 

“evrensel “ denilen sıkıntılar? Hisler aynıydı elbet, 

insan her zaman insandı ama ifade edilen yollar 

öyle farklıydı ki tümü aynı noktada karşılaşana 

dek ortaya konulan daha pek çok sessiz kelime 

varmak istenilen yerin önünü keserek insanların 
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birbirini anlamalarını geciktiriyordu.  Bu anda 

kalemler kımıldamaya başlıyordu işte, aynı olan 

bir özelliğimiz daha sayesinde, ellerimiz! 

         İnsan, insan elleri... Üzerindeki sayısız çizgi 

arasından bazen hangisinin gerçek yol olduğunu 

bulamayan insan gibi karmaşık ve 

olgunluğunun/görmeyi başaran gözlerinin 

yaşlandırdığı ölçüde kırışık eller. Dünyanın bir 

ucundan diğer ucuna uzatıldığında belki 

yetişemeyen; ama yazmak için hareketlendiğinde 

o kırışıkların açtığı farklı yol ve bakış açılarıyla 

okuyan gözlere ulaşan ve bazen haddinden çok 

daha akıllıca olup kalplere dokunmayı beceren bu 

yazıları yazan eller. Ardından birleşerek insanları 

güçlü kılan, bununla da yetinmeyip bu güçle 

köprüleşen eller, insan elleri...  

        Hepimiz insanız işte, bakın hepimiz iki ele 

sahibiz  hepimiz aynı duygulara sahip olduğumuz 

gibi. Bazen anlatabildiğimiz, anlatabildiğimiz 

ölçüde de rahatladığımız, bazen anlatamadığımız 

ve sustuğumuz kadar da yalnızlaşan biz, insanız. 

Birini ölürcesine severken başımızdan gitmesini 

istediğimizde biraz fazla sevdalıyız "Aysel"’e, 

yokluklarla daha çok boğuştukça biraz daha fazla 

"sefilleriz", her ayrılışta biraz daha fazla 

içtenleşen "çocuk kalpleriz" ve her şeyin sonunda 

aradığımızı bulmak için denediğimiz nice yollarda 

öğüt aldığımız Mevlana’yı arayan yine biz insanız. 

Tüm bunları ortak yaşayabilen biz. 

        Her şeyimizle aslında "aynı" olduğumuzu 
daha iyi anlamaya ihtiyacımız var. Daha iyi 
anlayabilmek için de daha iyi anlatabilmenin 
gerekli olduğuna inanıyorum ben. Mürekkeple 
oluşturacağımız nice şekilleri nehirlere atsak kim 
bilir belki de ne git-gellerle  denizlerin kıyılarına, 
okyanuslara, kumsalda yürüyenlerin paralel 
adımlara bulaşır ve gören iki göz; anlayan nice 
kalp oluverir. Ben biliyorum ki insan susmadıkça, 
insan devam ettikçe anlatmaya, hala umut var 
insanlaşmaya! 
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BEYAZ SİLÜETLER 

 

Uçan martılara bakıyorum. 

Bakıyorum bugün ne kadar da çoklar. 

Ne kadar da çok beyaz silüet var gökyüzünde. 

 

Tam üzerimde 

Beyazlar içinde bir çocuk 

Bir çocuk kadar saf 

Saf ve parlak. 

Gelecek kadar aydınlık bir gökyüzü... 

 

Bulutlara çarpan beyaz silüetler, 

Gökyüzündeler. 

İlkokul resimlerimdeki “m” harfleri 

Sizlere el sallıyorum, görün beni. 
 

İpek Betül Özçivit* 

 

 

 

 

 

 *İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü, 3. Sınıf 
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