


MAYA’NIN	YOLU	BÖLÜM	1	-	ŞIMŞEK

	

Mevsim	 yaz.	 Sabah	 olmuş,	 İzmir	 Dikili’de	 yazlık	 bir	 evde
oturuyordum.	 İçim	 içime	 sığmıyordu	 ve	 Türkiye’den	 ayrılmak
istiyordum.	Evde	tek	başına	oturmuş	bunları	düşünürken	çılgın
bir	 plan	 aklıma	 geldi	 Balkanlar.	 Hemen	 uçak	 biletlerini	 kontrol
ettim.	Gece	çok	ucuza	bir	Sırbistan	bileti	vardı.	Bunun	üzerine
düşünürken	 Takuri	 ile	 Makuri	 çiftinin	 de	 Sırbistan	 taraflarında
olduğunu	öğrendim.	Ozora	festivaline	gitmiş	olan	çift	büyük	bir
talihsizlik	 yaşamıştı.	 Makuri’nin	 pasaportu	 tek	 girişliymiş.
Shengen	 bölgesinden	 çıkan	 Makuri,	 festivale	 tekrar
dönemiyordu.	Festival	ve	uçak	biletleri	yanmıştı.	Çift	ile	Balkan
Rainbow	 buluşmasında	 tanışmıştım	 her	 ikisi	 de	 birbirinden
değerliydi.	Çok	renkli	kişiliklere	sahip	olan	çift	ile	seyahat	etmek
güzel	bir	 fikre	benziyordu.	Sabah	Makuri	hanımla	konuşmanın
üzerine	eşyalarımı	topladım	ve	evden	ayrıldım.	

1	 günde	 İstanbul’a	 varıp	 eşyalarımı	 hazırlayıp	 gece	 olan
uçağa	binecektim.	Ani	spontane	bir	karar.	Sabah	uyanıp	denize
gitmeyi	 düşünürken	 kendimi	 dikiliye	 doğru	 kavurucu	 sıcağın
altında	 otostop	 çekerken	 buldum.	 Yetişmek	 için	 otostop
çekmeden	 gitmek	 çok	 mantıklıydı	 ancak	 o	 zamanlar	 otostop
dışı	seyahat	etmek	aklımın	ucundan	bile	geçmiyordu.	Saatlerce
yürüdüm.	 Sabah	 sabah	 yeni	 uyanmış	 İzmir	 dikili	 halkı	 beni
almıyordu.	İçimdeki	umut	balonlarını	patlatmak	zordu.	saat	14-
15	olmasına	rağmen	yetişme	umudu	balonlarım	patlamamıştı.

Arabalar	dan	arabalara	atlıyordum.	En	son	İstanbul’a	giden
bir	 araba	 bulmuştum.	 Arabanın	 içine	 girmeden	 şoför	 beni
sorguya	çekmişti.	Kimsin	sen	?	niye	böyle	gidiyorsun	?	Dayı	50
yaşlarında	 Giresunlu,	 iyilik	 yapmak	 isteyen	 ama	 binlerce
duvarlara	 sahip	 biriydi.	 Arabaya	 almadan	 önce	 sorular



sormasını	 doğal	 karşılamıştım.	 Ön	 sorguyu	 geçince	 arabaya
bindim.	 Araba	 içerisinde	 sorgu	 devam	 ediyordu.	 Dayının
gerçekliğinde	benim	yaptığım	eylemler	bir	yer	bulmuyordu.	Yer
buluyorsa	 da	 aşağılık	 eylemler	 klasöründe	 yer	 alıyordu.	 Hafif
yüzünü	 ekşiterek	 benle	 konuşuyor	 ve	 yaşam	 tarzımı	 gayet
yanlış	 buluyordu.	 Herkesi	 anlamaya	 çalışan	 ve	 yargılamayan
ben	dayıya	kendimi	anlatmaya	çalışıyordum.	Bu	yaşta	babana
yardım	etmem	gerektiğini,	gezme	işinin	hovardalık	olduğunu	vs.
anlatıp	 durdu.	 Beni	 anlaması	 söz	 konusu	 değildi.	 Ne	 olursa
olsun	ben	minnet	duygusu	 içerisinde	o	arabada	bulunuyordum
ve	tolerans	seviyem	çok	yüksekti.	

Orada	onunla	konuşmayı	reddedip	inmeyi	düşündüm	fakat
benim	 görüşüme	 tam	 zıt	 olan	 bir	 insanla	 iletişim	 sağlama
deneyiminden	de	kaçmak	istemiyordum.	Görüşlerimi	sansürsüz
bir	şekilde	dayıya	anlattım.	Sonuç	olarak	adam,	bu	görüşlerde
olan	 birisine	 yardım	 etmek	 istemedi.	 Küçük	 bir	 yalan	 söyleyip
uyumak	 istediğini	 belirtti.	 Her	 şey	 açık	 ve	 netti.	 Karşımda	 ki
insan	kendi	görüşlerinde	fanatik	olan,	değişime	ve	anlayışa	açık
olmayan	 bir	 zihindi.	 Çocuklarını	 da	 izdivaç	 programında
evlendirecek	düzeyde	yetiştiriyordu.	

Arabadan	 indim.	 Her	 geçen	 dakika	 yetişememe	 korkusu
biraz	 daha	 artıyordu.	 1	 araba	 daha	 beni	 aldı.	 Bu	 sefer
konuştuğum	 insan	 büyük	 bir	 şirketin	 yöneticisiydi.	 Gerek
kuantumdan,	 gerek	 nörolojiden	 gerek	 sosyolojiden	 konuştuk.
Sohbet	 seviyesi	 ani	 bir	 yükseliş	 yakalamıştı.	 Tatlı	 sudan	 tuzlu
suya	atılmış	bir	balık	gibi	şaşkın	şaşkın	tuzları	sindiriyordum.

Akşam	 olmuş	 hava	 kararmış	 ben	 ise	 hala	 İstanbul	 a
varamamış	 gemilikte	 araba	 bekliyordum.	 Beklemenin	 artık	 bir
faydası	 yoktu.	 Başka	 bir	 yol	 bulmam	 gerekiyordu.	 Aklıma
arabalı	 feribot	 fikri	 gelmişti.	 Gemlik	 taraflarına	 çok	 yakın	 bir
yerlerden	 feribot	 kalkıyormuş.	 Hemen	 Feribota	 gittim	 öğrenci



biletimi	aldım	ve	 feribotta	yerimi	aldım.	Zamanla	yarışıyordum.
Zamanın	 ötesine	 geçmek	 istiyordum	 ama	 ışık	 hızına
ulaşamıyordum.	 Tevekkül	 ettim.	 Bıraktım	 kendimi	 feribotun
hızına.	 Panik	 andan	 kurtulan	 Erdem	 zihninin	 boşalmasıyla
parlak	 biri	 fikir	 yarattı.	 Feribot	 22.30	 gibi	 kartal	 iskelesine
varacaktı.	 Uçak	 ise	 sabah	 4	 te	 idi.	 22.30	 dan	 sonra	 hiç	 bir
vesait	 yoktu.	 Birden	 aklına	 arabası	 olan	 bir	 arkadaşı	 geldi	 ve
onu	 aradı.	 Tesadüf	 diye	 bir	 şey	 yoktur.	 Arkadaşı	 o	 aradığı
zaman	diliminde	Kartalda	arabasıylaydı.	Hayat	 tekrar	bana	bir
göz	 kırpmıştı.	 Nefes	 almanın,	 sakin	 olmanın	 içinde	 ince
çözümler	yatıyordu.	Lilith	sağ	olsun	bana	yardım	edebileceğini
söyledi.	Daha	çözümlenmesi	gereken	çok	şey	vardı.

Gaia	 bana	 uçak	 bileti	 alma	 sözü	 vermişti.	 Kendisini
feribotta	 aradım	 ve	 bilet	 alma	 konusunu	 konuştuk.	 Kendisi
onayı	 verdi	 fakat	 ne	 zaman	 bileti	 alacağımı	 konuşmamıştık.
Kart	 bilgilerine	 sahip	 olduğumdan	 feribotta	 son	 dakika	 biletini
almış	bulundum.	Aynı	zamanda	Lilith	ile	konuşuyor	ve	arabayla
neler	yapmamız	gerektiğini	ona	paylaşıyordum.	Gece	bileti	çok
uygun	 bir	 fiyata	 alınmıştı.	 Küçük	 ayarlamaları	 yaptıktan	 sonra
karşımda	 oturan	 kadına	 dönüp	 zorlu	 acele	 süreçlerden
geçtiğimi	 paylaştım.	 Kendisi	 ege	 üniversitesinde	 okuyan	 bir
öğrenci	 oda	 kendi	 zorlu	 süreçlerinden	 bahsetti.	 Eminim	 2
arkada	 hiç	 konuşmadığım	 bir	 amca	 çocukların	 dertli	 sürecini
düşünüyor.	Kaptan	gün	içerisindeki	son	seferi	olduğu	için	mutlu
ve	 bütün	 gün	 çalıştığı	 için	 üzgün	 duruyordu.	 Kısacası	 bütün
gemi	 sıkıntılı	 ve	 sıkıntısız	 gerçekliğinde	 ki	 denizinde
süzülüyordu.

@Kartaliskele	 Lilith’i	 beklerken	 iskeledeki	 taksici	 abiler
taksi	lazım	mı	?	diye	sordu.	Bende	muhabbet	lazım	abicim	diyip
yanlarına	 geçtim.	 Nasıl	 olduklarını	 sorup	 dinlemeye
başladım.Herkesin	 anlatacak	 o	 kadar	 çok	 şeyi	 vardı	 ki.Ancak
dinleyenler	 hiç	 yoktu.	 Herkesin	 anlatıcı	 olduğu	 bu	 sistemde



dinleyiciler	 maaş	 bile	 alabiliyordu.	 Taksicilerle	 kısa	 hosbeşin
ardından	 Lilith	 beni	 aldı	 ve	 Ailemin	 evine	 yola	 çıktım.	 Zaman
ilerliyordu.	 Evden	 eşyalarımı	 toplayıp	 yola	 çıkacaktım.	 Eve	 bir
şekilde	vardık.Ev	halkı	zaten	beni	bir	süre	görmemişti	ve	küçük
bir	 süre	 görüp	 tekrar	 göremeyecekti.	 Tabi	 olacaklardan	 bir
haberlerdi.Gaia	 ile	 sohbetimiz	 saygı	 ve	 sevgi
çerçevesindeydi.Hayat	 seçimlerimi	 izleyip	 (kendince
onaylamasa	 da	 )	 gözlemliyordu.	 Senelerce	 bireyin	 birey	 olma
savaşını	veren	ben,	kişisel	seçimlerime	saygıyı	yakın	çevreme
yaşatmıştım.En	yakınım	olarak	kabul	ettiğim	bireylere	karşı	hep
dürüst	 olmaya	 ve	 olduğum	 gibi	 görünmeye	 özen	 gösterdim.
Kısa	 sürede	 çok	 yıkıcı	 sonuçlar	 oluştursa	 da	 uzun	 sürede
ilişkimiz	kuvvetlenmişti.

Eve	girdim	Gaia’yı	ve	kızı	Uranus’ü	şaşırttım.	Uzunca	hoş
geldin	 sarılması	 yaşandıktan	 10	 dk	 sonra	 uzunca	 hoşçakal
sarılması	 yaşanmıştı.	 Lilith	 dışarıda	 arabayla	 beni	 bekliyordu.
Eşyalarımı	 ve	 ailenin	 iyi	 kötü	 ruh	 halini	 alıp	 arabaya	 atladım.
İşler	 daha	 bitmemişti	 koşturmaca	 sürüyordu.	 Hiç	 bir	 belge
ayarlamadığım	için	7/24	açık	olan	üniversite	kütüphaneme	gidip
sahte	hostel	rezervasyonları	ve	dönüş	uçak	bileti	rezervasyonu
yaptım.Yazıcı	 çıktısını	 alacaktım	 ki	 kağıt	 bitmişti.	 Olacak	 iş
değildi.Alnımdan	 terler	 akıyordu	 ancak	 bir	 bu	 kadar	 daha
uğraşacak	enerjiye	sahiptim.	Bir	anda	başka	bir	dünyada	olma
fikri	 büyük	 bir	 motivasyon	 kaynağıydı.Okulda	 koşturmaca
içerisindeyken	 okul	 arkadaşlarım	 bana	 bakıp	 gece	 gece	 ne
olabileceğini	 düşünüyordu.	 Çok	 ilginç	 ve	 uzak	 bir	 yerden
kağıtları	 bulup	 rezervasyonları	 bastırmıştım.	 Lilith	 ise	 okula
alınamadığı	için	dışarıda	beni	bekliyordu.

Oradan	 oraya	 oradan	 oraya	 oradan	 da	 oraya	 giderek
kendimi	her	şeyi	halletmiş	Gate	kapısında	bulmuştum.İzmir	de
uyanan	 miskin	 bir	 günü	 Gate	 kapısında	 sonlandırmak	 hiç
aklıma	gelmezdi.	Zaten	bunca	şey	geriye	bakıldığında	1	saniye



gibi	 geçmişti.	 Geri	 diye	 bir	 şey	 mi	 yoktu	 yoksa	 ?	 Sadece
karşımda	bir	gate	kapısı	vardı.



MAYANIN	YOLU	BÖLÜM	2	–	ALEX	-	SIRBISTAN
	

Sırbistan	Belgrad	dayım.İstanbul’dan	Belgrad’a	 gelen	 son
Türkleri	görüyordum.	Onlar	da	valizlerini	alıp	kaybolacaklar,	dil
tamamen	değişecek.	Arka	plan	müziği	ani	bir	geçiş	yaşayacak.
Uçakla	 ülke	 değiştirmeler,	 kötü	 dj	 geçişine	 benzer.Ses	 kısılır
diğer	 şarkı	 açılır.	 Bir	 bakmışsın	 çok	 farklı	 bir	 parça.	 Tabi	 en
başta	 değişime	 ayak	 uydurup	 dans	 edemezsin	 ama	 sonra	
mecbur	 adapte	 olacaksın.	 Neredeyim	 ben?	 Heh	 Belgrad.
Arkadaşlarımı	bulmam	lazım	internetim	yok.	

												Ulaşmam	gereken	bir	şey	vardı.	Bir	gelecek	biçmiştim.
Anca	 arkasında	 kuyruk	 gibi	 kovalıyordum.Takuri	 ve	 Makuri
ikilisini	buldum.	Bir	restoranda	yanlarında	60	lı	70	li	yaşlarda	bir
amca	ile	oturuyorlardı.	Uzun	sarılmacalar,	enerji	yükselmeleri.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Moralleri	 bozuktu	 ikilinin.Pasaportun	 tek	 geçişli
olduğuna	 dikkat	 etmediklerinden	 bir	 daha	 avrupaya	
giremiyorlardı.	 Takuri	 girebiliyordu	 ancak	 Makuri	 giremiyordu.
Ozora,	psytrance	festivallerinin	en	ihtişamlısıydı.Dünya	çapında
tüm	 psytrance	 dinleyicisinin	 gitmek	 istediği	 bir	 festival.	 Takuri
aylar	 öncesinden	 her	 şeyi	 ayarlamıştı	 ve	 hep	 bana
söylüyordu.Ancak	 küçük	 bir	 hata,	 domino	 taşının	 düşmesi	 her
şeyi	 yerle	 bir	 etti.	 Bu	 durumun	 neticesinde	 beraber	 gezecek
olmamızın	 güzelliğinden,	 çok	 şanslı	 olduğumuzdan	 bahsedip
çifti	canlandırmaya	çalışıyordum.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Takuri	 festival,	 görmek	 istediğini	 söyleyince	 birden
kavga	ettiler.	Böyle	 güçlü	 bir	 kavgaya	hiç	 şahit	 olmamıştım.	 2
tarafı	 da	 çok	 seviyordum	 ve	 2	 sini	 bir	 olarak	 görmeye
alışmıştım.	Ancak	 ateş	 yükseliyor	 rüzgar	 daha	 çetin	 esiyor.Bu
yangın	 beni	 de	 yakmaya	 başlamıştı.	 Ne	 kadar	 su	 götürmeye
çalışsam	 nafile.	 Aşkları	 çok	 büyüktü	 çiftin.	 Onları	 izlerken,



Charles	 Bukowski	 nin	 kadınlar	 kitabı	 aklıma	 geliyordu.	 Kadın
bukowski’nin	 evine	 gelir	 her	 şeyi	 kırar	 atar.	 Bunun	 üzerine
Bukowski	 kadına	 gider	 delice	 kavga	 ederler.Şiddetli	 kavga
sonrasında	ertesi	gün	 tekrar	sevişir	ve	 ilginç	 ilişkilerine	devam
ederler.Bukowski	 nin	 hayatına	 bir	 çok	 kadın	 girip	 çıksa	 da,	 o
kadın	sürekli	vardır.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Bütün	 nefretler	 kusulmuş,	 yolculuk	 devam
ediyordu.Neyse	ki	 ayrılma	yaşanmamıştı.Zaman	çözümdü.İkisi
de	sakinleyince	saygı	arttı	akabinde	sevgi	 tekrardan	yeşillendi.
Rotamız	yoktu	nereye	gideceğimizi	hiç	birimiz	düşünmemiştik.
Yolda	oluşan	rotalar	ayrı	bir	keyif	verir.	Bir	sonra	ki	adım	nereye
doğru?	soru	işareti,karanlık,gizem.	

Çiftin	Belgrad	da	tanıştığı	60	lı	yaşların	daki	Alex	ilginç	bir
karakterdi	ve	çok	güzel	hikayeleri	vardı.Yıllarca	seyahat	etmiş,
kutsal	 bilgilere	 ulaşmak	 bilgeliği	 keşfetmek	 adına	 100	 lerce
kitap	 toplamış.Doğaya	 insana	 hayvana	 saygısından	 ve
mütevaziliginden	 vegan	 yaşamayı	 seçmiş.Bir	 gün	 ot	 içerken
polise	yakalanmış	ve	hapse	düşmüş.	Hapiste	71	gün	açlık	grevi
yapmış.	Açlık	üzerine	Alex	le	bolca	konuştuk.	İlk	5	gün	en	zorlu
günlermiş.10.	 günde	 vücut	 yemeksizliğe	 alışıyor	 ve	 besini
vücuttan	 karşılamaya	 başlıyormuş.	 Onun	 tabirine	 göre	 ilk	 25
günde	 yağlar,	 sonrasında	 etten	 vücut	 beslenmeye
başlıyormuş.71.	 güne	 geldiğinde	 bir	 deri	 bir	 kemik	 kalmış	 ve
işediğinde	 penisinden	 kanlar	 gelmeye	 başlamış.Kanı	 gören
Alex	 grevi	 sonlandırmış.Vücudum	 kemikleri	 yemeye	 başladı
demişti.Vucut	 da	 hiç	 bir	 şey	 kalmayınca	 kemikleri	 tüketmeye
başlamıştı.	 Açlık	 grevi	 yaptığından	 memnundu	 kendisi.Tekrar
doğduğunu	 ve	 temizlendiğinden	 bahsediyordu.	 Alex’ten
esinlenmem	 ve	 araştırmalar	 yapmam	 üzerine	 bende	 3-	 5
günlük	oruçlar	tutacaktım.	70	günlük	bir	temizlenme	olmasa	da
temizlendiğimi	bende	hissetecektim.



Alex	 bunca	 yaşadıklarının	 üzerine	 şimdi	 Belgrad	 da	 bir
elektrikçi.	Evlere	gidip		tamir	yapıyor.	20	m2	lik	mütevazi	evinde
çok	sessiz	bir	hayat	sürüyordu.	Kendisi	 ile	konuşurken	huzuru
hissediyordum.

Ben	 ise	 bir	 karar	 almıştım.	 Adım	 bundan	 sonra	 Erdem
değildi.	 Adım	 Maya.	 Bu	 topraklarda	 gezerken	 Maya	 olarak
gezecektim.	 İsim	 insanların	 seçimi	 olmaksızın	 yapıştırılmış	 bir
ses.	Bu	seslerin	enerjileri	vardır.Örneğin	bu	güne	kadar	Erdem
ismi	 ile	bir	çok	kez	 farklı	enerjilerde	seslenildim.	Örneğin	birisi
bana	 çok	 kızgınken	 Erdem	 diye	 bağırdı.	 Başka	 birisi	 Erdem
üzerine	 düşünürken,	 ismime	 bazı	 mürekkepler	 damlattı.	 Yani
Taşıdığım	 ismin	 değiştirme	 vakti	 gelmişti.	 Bir	 yılanın	 derisini
değiştirmesi	 gibi	 bende	 ismimi	 değiştirecektim.	 Maya	 ismi
,ormanda	 yaşadığım	 dönem	 tanıştığım	 İsrailli	 bir	 arkadaşındı.
Kendisi	sakin	ve	huzur	verici	biriydi.	Konuşurken	onu	dinlemek
için	 tamamen	 odaklanmak	 gerekiyordu.	 Bu	 seyahatimde	 onun
ismini	 taşıyarak	öğrenmek	istediğim	sakinlik	ve	huzur	erdemini
keşfetmek	 istiyordum.	Bir	kadın	 ismi	olan	Maya	aynı	zamanda
kadınlığı	da	öğretecekti.

Her	 erkeğin	 içerisinde	 bir	 kadın	 ve	 kadının	 içerisinde	 bir
erkek	vardır.	Ying	ve	yang.	tezahürümüz	belli	bir	cinste	var	olsa
da	 içimizde	 keşfedilmesi	 gerekilen	 bir	 kadın	 olduğuna
inanıyorum.Vahdet-	 vücut,	 benim	 her	 şey	 olduğunu
düşünürsek.	Aynı	zamanda	kadın	olduğunu	ve	ruhların	cinsiyeti
olmadığı	kavranılabilir.	Kadın	erkek	arasında	ki	ilişkilerde	her	iki
taraf	 kendini	 tanımaktadır.	 Bir	 erkeğin,	 bir	 kadınla	 vakit
paylaşması,	 içinde	ki	kadını	keşfetmek	 için	bir	olanaktır.	Maya
ismi	de	bana	yaratıcılığın,	analığın	gizemini	tattıracaktı.

Eski	 hippie,	 yeni	 elektrik	 tamircisi	 Alex’in	 önerisi	 üzerine
Sırbistan	dağlarına	Mokra	Gora’ya	gitmeye	karar	verdik.Alex	in
anlattığına	 göre	 o	 bölgenin	 çok	 güzel	 doğası



varmışmış.Planımız	 hiç	 yoktu	 ve	 yolda	 plan	 oluşturuculardan
toplayacaktık.Nereye	 gitsek	 sorusu	 hep	 aklımızdaydı	 ancak	 ,
kararsız	kalıp	gidememe	hatasına	da	düşmüyorduk.Arada	ince
bir	 çizgi	 vardır.	 Bu	 ipte	 yürümeyi	 bilemezsen	 güzel	 gezi	 bir
eziyete	dönüşebilir

Tesla	 Belgrad’da	 doğmuş	 bir	 abimizdir.	 Kendisini
tanırsınız.Kafayı	 yemiş.İnanılması	 güç	 bir	 iradeye	 sahip,
alanına	mükemmel	yoğunlaşmış	biri.Tesla	hayatta	 idol	aldığım
insanlardan	 biridir.	 Hakikatin	 gizi,	 insan	 ürünü	 olmayan	 her
alana	 serpilmiştir.	 Botanik	 ile	 ilgilenen	 birisi,	 hakikatı	 bitkilerin
özünde,	 zooloji	 hayvanların	 özünde,	 astronomi	 galaksilerin
özünde,	 kimya	 moloküllerin	 	 özünde	 bulacaktır.	 Tesla
mükemmel	 bir	 meditasyon	 ile	 elektrik	 kanalından	 hakikat
parçalarını	 gözlemlemiştir.	 Aforizmalarını	 okuyunca	 bütün
mistik	 doğu	 felsefesini	 elektrik	 üzerinden	 algıladığını	
görebilirsiniz.	 Müzede	 kendisinin	 küllerine	 bir	 selam	 çakıp
ayrıldım.

Belgrad	 tekrar	 bana	 realitelerin	 farklılığını	 göstermişti.
Suriye’den	 kaçan(göçen)	 insanlar	 merkezde	 bir	 parka
yerleşmişti.	 Bir	 yanda	 Prada	 mağazasından	 alışveriş	 yapan
zengin	 halk	 bir	 yanda	 da	 parka	 yatmış	 100lerce	 Suriye’li.
Kendilerine	 çadır	 kent	 kurmuşlardı.	 Neredeyse	 bütün	 halk	 bu
durumdan	rahatsızdı	ve	suriyeli	görünce	yollarını	değiştiriyordu.
Halk	koyu	 tenlilere	karşı	savunma	üretmişti.	Takuri	Diyarbakır,
Makuri	 Hataylıydı	 (bir	 yerli	 olmak	 ne	 demekse),	 ben	 ise
gezmekten	zenci	olmuştum.	Kısacası	bir	suriyeli	ile	bizi	ayırmak
imkansızdı.Ayrımcılığı	 bizde	 yaşıyorduk	 bazen	 kale	 alınmıyor,
yüzler	ekşiltiliyordu.

Seksizm,	 ırkçılık	 gibi	 ayrıcı	 düşüncelere	 sahip	 toplumlar
benim	 gözümde	 gelişmemiştir.	 Gelişmişlik	 kıstasım	 ise
ekonomik	 gelişmedense	 bilişsel	 bir	 gelişimdir.Bireştirici



düşüncelerden	 uzak	 duran	 birey	 içsel	 olarak	 da	 bu	 durumdan
olumsuz	 etkilenir.	 İçinde	 ki	 gerginlik	 ve	 karşı	 tarafa	 beslediği
negatif	 düşünce	 kendisini	 tüketecektir.Aradığı	 ve	 peşinden
koşturduğu	 mutlu	 olma	 idealine	 her	 koşuşta	 biraz	 daha
uzaklaşacatır.	 İnsanların	 peşinden	 koştuğu	 şeyi	 değil,	 önce
oturup	kendisini	düşünmesi	gerekir.

Yollara	 çıktık	 ilk	 otostopumuzu	 yapacaktık	 ve	 ülkede
otostop	 alma	 oranı	 	 nasıl	 hiç	 bilmiyorduk..Balkanlar	 gezimizin
yarısını	 şehirde	 yarısını	 doğada	 geçirmek	 istiyorduk.	 Şehri
gezmek	 dışsal	 bir	 aktiviteydi.	 Daha	 çok	 insanla	 etkileşime
geçebilme	olanağı	sunuyordu.Güzel	ve	kötü	dokunuşlar	boldur
şehirde.Maya’nın	karşına	binlerce	kişi	getirecekti	şehirler.Bazen
Maya,	 insanları	 bulmak	 için	 koşturacak	 bazen	 ise	 onun	 için
koşulacaktı.	Sonuçta	bir	kavuşmayı	sağlayacak	bağlamdı	şehir.
Doğa	 ise	kendin	 ile	kavuşmak	 için	birebirdir.	Toprağın	üzerine
bir	 set	attığımız	asfalt	 ve	onun	üzerine	giydiğimiz	ayakkabılar,
özümüze	 temas	 etmemizi	 engeller.	 Yer	 ile	 10	 cm	 uzak,	 yani
kendimizden	10	cm	uzak	yaşarız.	Yere	temas	etmek,	çamurun
ayak	 parmaklarının	 arasından	 geçmesine,	 çakıl	 taşlarının
ayağını	 acıtmasını	 sağlamak	 gerçeği	 hatırlatır.	 Bu	 durumun
yoksunluğu	ise	Simülasyonda	yere	basmaya	benzer.

Otostop	başlanır	yapılır	yapılır	ve	yapılır.	Yol	arkadaşlarımı
daha	 iyi	 tanıyordum.	 İnsan	 planın	 olmama	 durumunda	 biraz
telaşlanır	ve	sakladığı	ben	ortaya	çıkar.	Yol	plansızlıklar	üzerine
olunca	 da,	 herkesin	 gerçek	 benini	 tanımak	 için	 bir	 imkan
oluşur.Ben	 de	 yolculukta	 yoldaşlarımı	 daha	 iyi	 tanıyordum.
Uzun	 süre	 bekledik	 ve	 sonunda	 birileri	 aldı.Sonra	 bir	 daha
başka	 yerde	 bekledik	 ve	 başka	 birileri	 aldı.Zaten	 otostop	 ta
bunun	üzerine	kuruluydu.

Bir	 bakmışız	 akşam	 olmuş,	 Son	 aracımızdan	 indiğimizde
dağın	 kokusu	 bizi	 selamladı.	 Şehirden	 çıkmıştık.	 Artık



Sırbistanın	dağlarında	bir	köyün	eteğindeydik.	Her	yer	karanlıktı
ancak	 havanın	 temizliği	 her	 yerin	 yeşil	 olduğunu	 söylüyordu.
Yol	yorgunu	kurduk	çadırları	baktık	göğe.3	kişiydik	bilinmezlerin
peşine	 tutunmuş	 3	 kişi.	 Aynı	 zamanda	 bir	 o	 kadar	 uzaktık
birbirimizden.	 Aynı	 göğü	 izler	 aynı	 havayı	 solur	 olacaktık	 bir
süre.	 Bu	 3	 kişi	 birbirinin	 öğretmeni	 ve	 öğrencisiydi.	 Hele	 bu
kişilerin	 2	 sinin	 sevgili	 olması	 Maya	 için	 farklı	 bir	 deneyim
oluşturuyordu.2	kişilerdi	ama	1	gibi	vardılar.	

Çadırı	ilk	gördüğümüz	düzlüğe	attık	ve	yattık.

	



MAYA’NIN	YOLU	BÖLÜM	3	–YADA	–	MOKRA	GORA
	

Dağın	 tepesinde	 bir	 köydü	 Mokra	 Gora.	 Sade	 yaşamları
sürüp	 giden	 Sırp	 köylüler,	 horozlar,	 tavuklar	 bahçeler.	 Hepsi
resmin	 bir	 parçasıydı.	 Ayrı	 ayrı	 dahi	 güzel	 olanlar	 birleşince
daha	 harika	 olabiliyordu.	 Öğrendiğimiz	 üzere,	 yönetmen	 Emir
Kusturica	nın	filminin	çekildiği	bir	yer	varmış.	Kustarica	Sırplıdır
ve	Bosna	Hersek’de	doğmuştur.	Filmlerinde	ki	özgün	tarzı	hep
kendini	 belli	 eder.Underground,	 Blac	 cat	 white	 cat	 ,	 Arizona
dreams	 en	 meşhur	 filmleridir.	 Kesinlikle	 öneririm.	 Bir	 içim
su.İzleyiciyi	 alır	 başka	 dünyalara	 götürür.	 Şimdi	 filmlerinin
birinin	çekildiği	yeri	canlı	görme	fırsatımız	olmuştu.	

Dağın	 tepesine	 tırmandık.	 Yolda	 gırla	 meyve	 ağaçları
vardı.	 Her	 2-3	 adımda	 başka	 bir	 meyve	 ağacı	 bize
gülümsüyordu.	 Yemek	 ihtiyacımızı	 yol	 karşılıyordu.	 Biraz
şaşkındık.	 Kim	 yol	 üstüne	 ağaçları	 serpmişti	 ?	 ve	 neden	 bu
kadar	doluydu	ağaçlar.	Alışmış	olduğumuz	meyveyi	marketten
alma	 tüketiminin	 dışında	 bir	 deneyim	 yaşıyorduk.
Doğa,karşılıksız	 vermenin	 güzelliğini	 hatırlatıyordu	 .	 Kendi
kendine	büyüyor	meyvelerini	paylaşıyordu.	

Kusturica’nın	 köyüne	 vardık.	 Giriş	 paralıydı.	 Hemen
girişteki	 çalışana	 gittim	 ve	 bir	 konuşma	 yaptım.	 Maya-	 Biz
burayı	görmek	 için	dağları	 tepeleri	 aştık.	Paramız	da	çok	yok.
Bizden	para	almanız	müzenin	gelirini	çok	değiştirmeyecek	ama
verirsek	 bizim	gelirimiz	 sarsılacaktı.Burayı	 görmezsek	 çok	 şey
kaybedeceğiz,	 yardımcı	 olur	 musunuz	 ?	 Bu	 konuşmanın
üzerine	 müze	 görevlisi	 bize	 karşı	 empati	 kurdu	 ve	 girmemize
izin	verdi.	

Mokra	Gora	Kustrica’nın	 filmi	dışında	eski	bir	 tren	hattına
da	sahipti.	1974	lerden	kalma	tren	hattı	şimdi	turistik	amaç	için



kullanılıyordu.	 Tren	 14	 km	 dağları	 tepeleri	 aşıyor	 ve	 geri
geliyordu.	Bu	eski	 trenle	küçük	bir	seyahat	yapmak	 istiyorduk.
Treni	bulduk.	Küçük	mü	küçük,	yeşil,	içi	ahşap,	kömürle	çalışan
bir	 trendi.	 Kendisi	 ile	 zamanda	 bir	 yolculuk	 yapacaktık.	 Treni
güzel	 kılan	 rotasıydı.Dağların	 içerisinden	 ,	 tepelerin	 üstünden
cuf	cuf	cuf	gidiyorduk.	Tren	14	kmlk	yolunu	tamamlamıştı.	İndik.
İndiğimiz	 bölgede	 biraz	 takılmak	 istiyorduk.	 30	 dakikalık	 tren
seyahati	 tüketimi	 dışında	 biraz	 dağ	 bayır	 yürümek	 istedik.	 Bir
sonraki	trene	binebileceğimiz	aklımıza	geldi	ve	trenin	dönüşüne
katılmadık.	 Küçük	 istasyonda	 sadece	 biz	 3	müz	 vardık.	 Hava
doğa	her	şey	çok	güzeldi.İstasyonda	ki	adama	bir	sonraki	treni
sorduğumda	bu	 trenin	 son	 tren	 olduğunu	 söyledi.	 Başımızdan
aşağı	 kaynar	 sular	 döküldü.	 Biletimiz	 gidiş	 dönüştü.	 Ancak
başka	trene	binemiyorduk.	Dağın	başında	ne	yapacağız?	

Hava	biraz	kararmaya	da	başlamıştı.	Köye	dönmek	üzere
tekrar	 yola	 çıktık	 biraz	 otostop	 çektik	 ve	 yürüdük.Kimseler
almıyordu.	 Biz	 de	 hazır	 bulmuşuz	 doğayı,	 ormanın	 içerisine
girip	gece	bir	yerlerde	konaklamayı	düşündük.	Otobandan	çıkıp
ormana	daldık.	Suyun	 sesini	 duyana	 kadar	 yürüdük	 ve	 sonun
da	 su	 kaynağı	 bulmuştuk.50	 bin	 yıl	 önce	 atalarımız	 ne
yapıyorsa	 onu	 yapıyorduk.	 Pirimatlar	 gibi	 suyu	 bulduk	 ve
yerleştik.	 Nehirden	 tertemiz	 su	 geçiyordu.Takuri’nin	 aklına	 bir
fikir	gelmişti.	Nehirde	set	yapmak	ve	suya	bir	derinlik	sağlamak.
Suyun	 akışını	 engelleyecek	 setler	 yapmaya	 başladık.	 Taşlar
toplayıp	diziyorduk.	1-2	saat	taş	topladık	ve	en	sonunda	küçük
bir	 gölet	 oluşturmuştuk.	 Bu	 konuya	 neden	 bu	 kadar	 motive
olduğumuzu	 bilmesem	 de	 bir	 şey	 oluşturuyor	 olmak	 çok
keyifliydi.	 Taşları	 teker	 teker	 toplayıp	 oraya	 dizmek,	 belki
teorisiz	bir	pratikti.Fakat	eylem	ile	baş	başa	kalmak	da	ayrı	bir
deneyimdi.	

Gölet,	ateş,	yemek	ve	biz.Yol	kenarından	ormana	atlamış
3	 kaçık.	 Vakitleri	 olsa	 orada	 hayat	 kuracaklardı.	 Özel



çaylarımızla	 keyifler	 yapıp	 ateşi	 izledik.Takuri	 de	 Makuri	 de
entelektüel	 anlamda	 gelişmiş	 insanlardı.	 Bir	 konu	 üzerine
saatlerce	 derinleşebiliyorduk.Çok	 derinleşip	 boğulduğumuz	 da
oluyordu.	 Hep	 öyle	 değil	 midir?	 Bir	 konunun,	 kavramın	 içine
girdikçe	 çok	 yeni	 kapılar	 görülmeye	 başlar.	 Girdikçe	 farklı
keşifler.Düşünceler	kör	düğüm	oluncaya	kadar	derinleşirdik.	

Çemberimizin	 dışından	 hep	 sesler	 geliyordu.Balta
girmemiş	 bir	 orman	 olduğunu	 hatırlatıyordu.Zamanla	 alıştık.
Doğa	 da	 hep	 bir	 ses	 vardır.	 Gece	 görüşü	 yetimizin	 çok
gelişmediğinden	 sadece	 ateşin	 etrafını	 görebiliyorduk.	 Eminim
ormanın	yerlileri	bizi	izliyorlardı.	Hayvanların	her	biri	uzaktan	da
olsa	 kim	 bu	 kaçıklar	 diyordu.	 Şehrin	 kokusu	 üzerimizdeydi.
Hayvanların	hissiyatları	çok	kuvvetlidir.	Ormanlarda	yaşayan	bir
arkadaşım	 beni	 uyarmıştı.	 Ormanda	 bir	 hayvanla	 iletişime
geçmek	istiyorsan	çıplak	ol.	Hayvanlar	endüstriyel	kıyafetlerden
korkarlar.	 O	 zaman	 ceylanlarla	 konuşabilir,	 kuşları	 üzerine
kondurabilir,	 yılanı	 eline	 alabilirsin.	 Seni	 doğanın	 bir	 parçası
ağaç	gibi	göstermek	senin	elinde.	Kuş	ağaca	konarken	bir	kere
düşünür	mü	?	

Böcekler	de	aynı	hissiyata	sahiptir.	Çadırsız	doğada	kalma
deneyimlerimde	 üzerime	 gelen	 karıncalar,	 böcekler	 içimdeki
gerginliği	 anladığında	 ısırıyordu.	 Gözlemleyin,	 böceklerden
rahatsız	 olmadığınız	 da	 üzerinizden	 yürür	 geçer.	 Bir	 stres
hissettiğinde	karınca	 ısırır.	Bu	kadar	 sade	ve	basit	 bir	 iletişimi
sadece	 böceklerle	 de	 yaşamıyoruz.	 Sosyal	 çevremizde
enerjimiz	 kötüyse	 insanlar	 uzaklaşır	 kaçar,	 ısırır.	 Enerjimiz
yüksekse	 insanlar	 beslenmek	 için	 yanaşır.	 Çünkü	 güzel
enerjinin	 meyveleri	 gülüşte	 saklıdır.Gülmek	 de	 bulaşıcıdır.	 Bir
böcekle	 olan	 ilişkimiz	 bütün	 varoluşla	 ilişkimizin	 örneğidir.	 Ah
karıncalar	ne	güzel	öğretmendirler.

Sırbistan’dan	ayrılma	zamanı	gelmişti.Sıra	Bosna	Hersek,



Sarajevo.	 Balkanlar	 küçük	 mü	 küçük	 bir	 bölgeydi.	 Ülke
değiştirmek	için	çok	uzun	yollar	kat	etmeye	gerek	yoktu.	Ancak
otostopta	 bir	 hayli	 zorlanıyorduk.	 Sarajevo’a	 çok	 yakın
olmamıza	 rağmen	 1	 gün	 süren	 otostopla	 zar	 zor
gidebilmiştik.Akşam	 yolda	 kaldığımızı	 düşünmüştük,	 fakat	 son
dakika	 da	 kurtarıcı	 arabalı	 prensimiz	 bizi	 götürdü.	 Şehre
karanlıkken	 adımlarımızı	 atmıştık	 ve	 biraz	 yorgunduk.
Otostopta	uzunca	bekleyişler	de	yol	arkadaşlarımızla	aramızda
gerginlikler	 oluşturuyordu.Neyse	 ki,	 düşünceleri	 içimize
atmadan,	 o	 an	 paylaşıp	 yola	 devam	 edebiliyorduk.Böylece
iletişim	daha	sağlıklı	bir	hal	alıyordu.	 İçe	atılan	düşünceler	her
zaman	bir	yük	olacaktı.İletişim	kurmama	yolu	ile,	yapıcı	bir	bağ
olamaz.	Düşünceleri	aktarmamak,	yapıcı	bir	iletişimi	yıkıcı	hale
getirebilir.	Her	 iki	 tarafta,	her	konuyu	konuşabilecek	olgunlukta
olmalı	ve	iletişimde	karşısındakine	duvarlarla	yaklaşmamalıdır.	

Yol	aynı	arkadaşınla	daha	 fazla	zaman	geçirme	deneyimi
sunmaktaydı.	 Maya	 ilişkinin	 dinamiklerini	 tanıyordu.	 Maya	 ile
Makuri	 nin	 şehirde	 yapmak	 istedikleri	 örtüşmeyebiliyordu.
Maya’nın	 kendini	 hayatta	 kalma	 moduna	 almasından	 dolayı
harcamalara	 ayrı	 bir	 özen	 gösterdiği	 doğrudur.	 Neredeyse
bütün	 harcamaları	 not	 ediyor	 ve	 mümkünse	 en	 az	 parayı
harcamaya	 çalışıyordu.	 Takuri	 ile	Makuri	 ise	 bu	 konuda	 biraz
daha	esnekti.

Makuri	gittiği	şehirlerden	hatıra	toplamayı	çok	seviyordu	ve
hediyelik	 eşya	 satan	 dükkanlarda	 dolaşmaktan	 çok	 keyif
alıyordu.	 Maya	 ise	 bu	 güne	 kadar	 yaptığı	 onca	 gezide
neredeyse	hiç	hediyelik	eşya	almamıştı.	En	başta	bu	alışveriş	
gezmelerinden	 sıkılsa	 da	 sonradan	 Makuri’yi	 anlamış	 oldu.
Bütün	 dükkanları	 geziyorduk.	 Daha	 önceden	 içine	 hiç
bakmadığım	 o	 küçük	 dükkanlarda	 dünyalar	 olduğunu	 fark
ettim.Satılan	dünyalar.



Sarajevo	 da	 bir	 sabah.	 Şehri	 gecenin	 rengi	 siyaha
boyanmamış	 görmek,	 şehrin	 renkli	 tadını	 almak	 için
birebirdir.Ancak	 gökyüzünde	 karabulutlar	 hakimdi.	 Yağmur
gezintimize	 eşlik	 etti.	 Samimi	 sıcak	 bir	 şehirdi	 Sarajevo.
Müslüman	 insanların	 daha	 yoğun	 olduğu	 farklı	 bir	 kültüre
sahipti..	Dar	sokaklar,	sıcak	duvarlar.	Yağmurun	arkadaşlığıyla
şehirde	turladık.	

Bu	 keyifli	 gezintiyi	 yaptığımız	 şehrin	 sokaklar	 zorlu
zamanlar	 geçirmişti.	 1992	 de	 bağımsızlık	 oylaması	 yapan	 ve
bağımsızlığını	alan	Bosna	Hersek,Sırplarla	savaşmıştır.	Tarihe
bosna	 katliamı	 olarak	 geçen	bu	 3	 senelik	 savaşta	 on	 binlerce
insan	öldü	yaralandı	ve	 tecavüz	edildi.	Savaş	bir	 realiteydi,	bu
acıların	 üzerinden	 20	 sene	 geçmesine	 rağmen	 büyük	 acılar
kolay	 kolay	 unutulmuyordu.Ölüm,	 acılar,	 haykırışlar	 ve	 dahası
topraklara	evrene	sinmişti.

	Şehrin	merkezinde	dolaştığımız	bir	müze,	tarihte	yolculuk
yapmamızı	 sağlamıştı.	 Müze	 küçük	 ancak	 çok
etkileyiciydi.Koco	 koca,	 siyah	 beyaz	 fotoğraflarla	 savaşı
anlatıyordu.Tarihi	zihnimizde	canlandırtıyordu.	Savaş	 realitesin
de	 ahlaki	 normlar	 ortadan	 kalkar.Hiç	 elinize	 silah	 aldınız	mı	 ?
Elinizde	 bir	 silah	 olduğunda	 karşınızdaki	 insanın	 hayatı	 işaret
parmağı	 kaslarına	 bağlı	 olduğunu	 bilmek,	 çok	 farklı	 bir
deneyimdir.	 Bu	 güç	 aşığı	 insanoğlu	 elinde	 silah	 varken,
kafasında	 milliyeçi	 düşünceler,	 ayrımlar	 mevcutken	 her	 şeyi
yapabilir.	 Sayısız	 kadın	 tecavüze	 uğramıştır	 bu
katliamda.İnsanlığın	 günahı	 işlenmişti.	 Şeytan	 eline	 bayrağı
almış,	ateşini	saçmıştı.

Savaş,	 toplu	cinnet	haline	benzer.	Yapılabileceklerin	sınırı
yoktur.	 İnsanoğlunun	 içinde	 hep	 bu	 karanlık	 tarafın	 olduğuna
inanıyorum	ve	savaş	gibi	konseptler	ise	bu	karanlığın	vahşetin,
çıkmasında	bir	kanal	olduğunu	düşünüyorum.	Bu	gün	toplumsal



kurallar,din,	 hukuk,	 ahlaki	 normlar	 yukarıdan	 inmiş
durumdadır.Günümüzün	nevrotik	 insanı	kuralları	felsefik	olarak
sorgulamamış	 ve	 içselleştirmemiştir.	 Devlet,din,	 kültür	 vs	 gibi
kurumların	 bireyin	 yerine	 karar	 vermesi	 ve	 doğru	 yanlış
mekanizmasını	 oluşturması,	 sağlıklı	 bir	 durum	 değildir.
Yukarıdan	inme	doğrular	bireyi	zoraki	doğru	bir	insan	yapar.Bu
durumda	 savaş	 gibi	 ortamlarda	 ahlak	 dışı	 olaylara	 sebebiyet
verir.

Platon,	Devlet	 de	 bu	 konuya	 çok	 güzel	 değinmiştir.	 Birey
felsefe	 çalışmalıdır.	 Derslerde	 sevgi	 öğretilmelidir.Çocuklara
güzel	masallar,	 şarkılar	 dinletilmelidir.	Normların	 keşfi	 bireysel
sorgulama	 yolu	 ile	 sağlandığında	 vahşetin	 önüne	 geçilebilir.
Resmi	daha	bütün	görebiliyor	musunuz?		Bu	katliamlarda	suçlu
yoktur.	 Suçlamak	 yüzeysel	 bir	 tepkidir.	 Derinlere	 indiğimizde
ekilmemiş	 tohumları	 görebilirsiniz.	Bu	 filizlenmemiş	 erdemlerin
sorumlusu	ise	bütün	insanlıktır.	



MAYA’NIN	YOLU	BÖLÜM	4	–	ÇEHRE	-	MOSTAR

Sarajevo’da	 geçirdiğimiz	 2-3	 günün	 ardından	 Mostar’a
doğru	yol	aldık.	Mostar,	Saraybosna	nın	güneyinde	2.	meşhur
kentiydi.	 Meşhurlardan	 meşhurlara	 gitmek	 alışkanlığımız
olmasa	 da	 bu	 sefer	 popülaritenin	 esiri	 olmuştuk.Yolculuk
yöntemimiz	her	 zaman	ki	 	 gibi	 otostoptu.Otostoplarda	bir	 sürü
arabaya	biniyor	bir	sürü	hikayeler	duyuyorduk.Bindiğin	dolmuş
şoförlerini	 hatırlayabiliyor	 musun	 ?	 Otostop	 deformasyonu
yaşıyordum.	 Bu	 güne	 kadar	 binlerce	 arabada	 binlerce	 yüz
binlerce	hikaye	duydum.	Yavaş	yavaş	kaybolan	yüzler.Arabaya
binilir	selamlar	verilir.	İngiltere	de,	Kıbrıs	da		veya	Hindistan	da
olmadığın	sürece	sürücünün		sağ	çehresini	görürsün.	

Bir	sağ	çehre	düşünün	dünyanın	4	bir	yerinin	genetiklerine
sahip,	 kıllı	 kılsız,	 yaralı	 yarasız,kara	 beyaz.	 Dönüşüyor
değişiyor.	 Sağ	 çehreleri	 iyi	 tanırım.	 Bir	 yanaktaki	 çizgilerin
derinliği,	kirin	kalınlığı	kişi	hakkında	çok	şey	söyler.	Hele	bir	de
kelimeler	 giriyorsa	 iletişime,	 yüksek	 bir	 konsantrasyon,	 sağ
çehreden	hayata	dair	çıkarımlar	yaptırabillir.	

İletişimde	 çok	 kazdım.	 O	 kadar	 derinlere	 kazdım,
konuştum,	 anlamaya	 çalıştım.	Her	 sağ	 çehre	 birbirinden	 farklı
ama	 aynıydı.Aynı	 olduğunu	 görebiliyormusunuz	 ?	 Bir	 vucutda
hayat	bulmuş	enerjiler.	Hop	yeryüzü.	dum!	Artık	bu	vucütdasın.
Ama	 vucütmusun	 ?	 Bu	 bilinç	 sence	 senin	 bilincin	 mi?	 yoksa
senden	büyük	bir	parçanın	küçük	bir	bilinç	parçacığı	mısın?

	 O	 çehreler	 hep	 aynıydı,	 ama	 farklıydı.Hayata	 dair	 gizler
sağ	 çehere	 deki	 kılların	 sıklılığında	 saklıydı.	 Her	 araç	 alice
harikalar	 diyarında	 ki	 tavşan	 gibiydi.Şöförün,	 nasıl	 bir	 bilinç



düzeyinde	 olduğunun	 bir	 önemi	 yoktu.	 Yüksek	 bir	 bilinç
arıyorsan	 yalnız	 kalırsın.	 Aramadan	 bulmaktaydı	 giz.Kitaplar
bile	 bir	 süre	 sonra	 kendini	 tekrar	 eder.	 Aynı	 düşünceler	 farklı
perspektifler.	 Ancak	 hayatı	 okumak	 farklıdır.	 Her	 öznel	 bilinç
düzeyinde	 gezinmeni	 sağlar.	 Tekamülleri,	 önem	 derecesine
koymadan	 iletişime	 geçtiğinde,	 en	 gelişmemiş	 görülen	 zihinde
keşfedilmemiş	 bir	 nokta	 bulursun.Yaşama	 sanatı	 bu	 değil
midir?

	 İnsanlarla	 konusurken,	 kuşları	 izlerken,	 rüzgara
dokunurken	 gezintiye	 çıkabilmek	 değil	 midir?	 Hepsinde
dünyalar	 gizli,	 önüne	 serilmiş.Yere	 düşmüş	 o	 elmayı	 al	 ve
gözün	kapalı	 ısır.Beklentisiz	bir	dokunuş,	kavrayış	bütünleşme
sana	ondan	bir	parça	verir.

Güzel	veya	kötü	bir	parça.	Sıfatları	veren	senin,	benim	sığ
beynim.olan	 güzel	 veya	 kötü	 değildir.	 Olan	 olandır.Sadece
kavra	ve	sarıl.	Bu	bir	iletişim	düzeyidir.Yüksek	bir	düzey,	cinsel
bir	düzey,	kutsal	bir	düzey.	

Mostar’	küçük	bir	sahil	kasabası	gibiydi.	 İlk	ayak	bastığım
da	 şehre,Bodrum’da	 geziyor	 gibi	 hissetmiştim.	 Tarihi	 yapılar,
köprü,	samimiyet,	cık	cık	cık	yere	çarpan	sandaletler,	hediyelik
eşyacılarda	 dolanan	 turistler.Maya	 seyahat	 da	 çok	 kimseyle
tanışamıyordu.3	kişi	olmanın	bir	etkisi	vardı.	Bunun	yanında	bir
yerlere	 yetişmeye	 çalışıyorduk.Bir	 gelecek	 var	 edip	 peşinden
gölge	 gibi	 koşturmak	 keşfi	 engelliyordu.Ancak	 görmek
istediğimiz	yerler	fazlaydı	ve	zamanımız	kısıtlıydı.

Zamanı	 kısan	 zihin,	 bireyi	 olumsuz	 etkiliyordu.	 Sistemde
gözlemlediğimiz	 zaman	 diye	 bir	 şey	 yoktur.	 Saatlere
sıkıştırdığımız	 doğrusal	 zaman	 bir	 yanılsamadır.Bu	 konu
bilimsel	 olarak	 da	 Einstein	 abimiz	 tarafından
gösterilmiştir.Zamanın	 göreliliği.	 Burada	 ben	 bu	 yazıyı
yazarken,	 çok	 keyif	 alıyor	 olabilirim.	 Aynı	 zaman	 aralığında



başka	biri	otobüs	bekliyor,	sıkılıyor	olabilir.	Benim	için	geçen	10
dakika	 ile	 onun	 için	 geçen	 10	 dakika	 bir	 midir?	 Tamamen
algılarımızın	oluşturduğu	realite	de	yaşıyoruz.	Bu	realite	o	anki
bir	çok	durumdan	etkilenmektedir.	Bizde	küçük	bir	simülasyonla
ortak	 doğrusal	 zaman	 algısı	 yaratmışız.	 Tamamen
deneyimlendiğim	hayattan	 uzak	 bir	 algı.	Bu	 idrakı	 kavradıktan
sonra	 yaş	 kavramına	 inanmamaya	 başladım.Uzun	 bir	 süredir
yaşımı	 soranlara	 cevap	 vermiyorum.	 Karşımda	 ki	 insan	 bu
sohbeti	 anlamayacak	 düzeydeyse,	 ona	 yaşımı	 soruyor	 ve
aldığım	 cevabı	 onaylıyordum.	 Bunun	 dışındakilere	 uzunca
neden	inanmadığımı	anlatıyorum.	

Keşifleri	 ne	 derece	 hayatımıza	 yansıtıyoruz?	 Farkındalık
sadece	 entelektüel	 seviyede	 mi	 kalıyor?	 Beni	 ben	 yapan	 bu
keşiflerimle	 var	 olmak	 isterim.Bir	 maske	 benliğiyle	 iletişime
geçmektense	 garipsenmeyi	 tercih	 ederim.Garipsenmekten
korkmayın.Garipsenilen	 zihin	 büyük	 ihtimalle	 normal	 dışıdır.
Normal	 dışı	 da	 olması	 gerekendir.	 Normal	 ise	 olağan	 dışıdır.
Milyonlarca	 insan,	 milyonlarca	 hayatı	 deneyimleyen	 gözler
varken,	aynı	biçimde	var	olmaları	garip	değil	mi	?

	 Normal,	 renkleri	 söndürür,	 yaratıcılığı	 engeller.	 Sistem
ilkokuluna	benzer.Herkese	kişilik	üniformalarını	giydirir	ve	sonra
farklı	 giyinenleri	 cezalandırır,	 yabancılaştırır.	 Sende	 okula
başka	üniforma	giyerek	gitmekten	korkarsın	utanırsın.	Sonra	bir
bakmışsın	bu	hayattan,	hayatı	yaşamadan	mezun	olmuşsun.



MAYA’NIN	YOLU	BÖLÜM	5	–	KAPITAK	-	MOSTAR

												Mostar	dan	ayrılmak	üzere	otobana	çıktık.	Güneş	bizi
yakıp	 kavuruyordu.	 Otobanlarda	 güneşlenmeyi	 severim.Sağ
baş	 parmağımın	 ucu	 ancak	 otobanda	 o	 kadar	 kararabiliyordu.
Otostoptan	 sıkıldığımız	 zaman	 elime	 ukuleleyi	 alıp
tıngırdatıyordum.	 Avazım	 çıktığı	 kadar	 bağırıp	 şarkı
söylüyorum.	 Makuri	 dans	 eğitimi	 alıyordu	 ve	 çok	 güzel	 dans
ediyordu.	 Otoban	 kenarında	 müzik	 ve	 dans.Karşıdan	 karşıya
geçmek	isteyen	hayatını	riske	atan	tüm	karıncalara!	Arabaların
camlarına	 yapışmış	 sinekler	 adına	 minor	 akorlar	 basıyordum.
Makuri	de	lirik	dansını	sergiliyordu.	Cama	yapışmış	sinekler	ve	
arabaların	ezdiği	karıncaları	tekrar	hayata	döndürecek	enerjide
müzik	yapıyorduk.Ölüleri	canlandıran	İsa,	takipçilerini	toplamıştı
ama	biz	otostop	da	araba	bulamamıştık.

												3	genç	araba	bulmaya	dursun,	sarı	saçlı	Mostar’lı	bir
oğlan	 onlara	 doğru	 otobanın	 kenarından	 kenarından	 yaklaşır.
Alex	 3lüye	 selam	 verir	 ve	 tarzlarımızı	 çok	 beğendiğini	 söyler.
Özellikle	 Takuri’nin	 bacağın	 daki	 kenevir	 dövmesini	 çok
beğenmişti.	 Benim	 başıma	 geçirdiğim,	 Jamaica	 bayraklı	 buff	 ı
da	 çok	 beğenmişti.Sanırım	 Alex	 cannabisi	 çok	 seviyordu.Alex
güzel	enerjisiyle	bizi	otobanda		canlandırmıştı.Onun		öncesinde
morallerimiz	 	 biraz	 bozulmuştu.Balkanlarda	 3	 kişi	 otostop
çekmek	 bir	 hayli	 zor	 oluyordu.	 Alex	 Parmağıyla	 bir	 binayı
gösterdi.Gösterdiği	 binanın	 üst	 katında	 hosteli	 vardı.	 Balkonu
gördüğümde	 kocaman	 bir	 bayrak	 beni	 çok	 şaşırttı.Neredeyse
binayı	 kaplayan	 bir	 bayrak,	 üzerinde	 Büyük	 harflerle	 Alex’in
mekanı	 yazıyordu.	 Kahakahalara	 boğulduk.	 Samimiyetimiz
dakikalar	 geçtikçe	 artıyordu.Otostop	 çekmeyi	 bırakmış	 yolun



kenarına	 oturmuş	 sigaralarımızı	 tüttürüyorduk.	 Neşe	 getiren
Alex	 bizi	 hosteline	 davet	 etti	 ancak	 biz	Montenegro’ya	 gitmek
istediğimizden	dolayı	kibarca	red	ettik.

												Alex	gitti,	biz	biraz	daha	bekledik.Hava	kararmıştı.Şehre
dönüp	 bir	 otobüse	 bindik.Yolculuk	 için	 verdiğimiz	 para	 bizi	 bir
hayli	üzmüştü.	Otobüs	seyahatlerini	çok	sevmem.	Parayla	satın
alınmış	 1	mt2	 lik	 alan,	 her	 zaman	 bana	 dar	 gelmiştir.Onlarca
insan	 aynı	 otobüse	 tıkıştırılmış.	 Comfortzone	 ihlalınden	 dolayı
herkes	 bir	 garip.	 Tabi	 bizim	 bindiğimiz	 otobüs	 biraz
farklılaşıyordu.	Maya	sosyalleşmeyi	çok	sevdiğinden	hemen	2-3
sırayla	 sohbete	 başlıyordu.	 Yolcular	 da	 bu	 sohbete	 aç
olduğundan	genelde	sohbet	etmeyi	sürdürüyordu.

			 	 	 	 	 	 	 	 	 	Makuri	 ile	uzun	soluklu	felsefik	sohbetler	yapıyorduk.
Kendisini	 sohbetlerde	 daha	 iyi	 tanıyordum.	 Bu	 sohbetimiz	 de
kapitalizmin	 faydalarını	 anlatıyordum.Konulara	 bakış
perspektifimi	geniş	tutmaya	çalıştığımdan,	kapitalizmin	insanlar
için	sağladığı	binlerce	güzelliği	görüyordum.	

Örneğin	 bilim	 kapitalizmin	 sağladığı	 varlıklarla
ilerlemekteydi.	 Bu	 gün	 bilimle	 atom	 bombası	 yapabilirken,
ölmek	üzere	olan	bir	bebeği	de	kurtarabiliyoruz.	Her	iki	tarafı	da
görmek	 gerekir.	 Ancak	 şöyle	 bir	 nokta	 da	 vardır	 ki	 para	 akışı
kar	 edilemeyecek	 bir	 alan	 üzerinden	 sağlanmıyordu.Varlık
sahipleri	bir	konuya	yatırım	yapmasının		temel	sebebi	bir	varlık
geri	 dönüşü	 beklediğindendir.	 Bu	 sebeple	 varlık	 sahipleri
paralarını	 ilaç	 endüstrisi	 gibi	 geç	 para	 akışı	 sağlayabilecek
alanlara	çok	yatırmazlar.	Bunun	yerine	 tütün	 fabrikası	kurmayı
tercih	edebilirler.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Kapitalizmde	 sorun	 olarak	 gördüğüm	 bir	 konu	 da
budur.Varlık	sahipleri	etik	çalışmıyordur.	Etik	ahlakı	konusunda
gelişmemiş	 varlık	 sahipleri,	 sadece	 kar	 amacı	 sağladıkça
sistemde	 zarar	 görenler	 olmaya	 devam	 edecektir.Sistemin



döngüsü	 robin	 hood’un	 tersi	 bir	 şekilde	 çalışmaktadır.	 Sistem
fakirlerden	 alır	 zenginlere	 verir.	 Nasıl	 mı	 ?	 Bankacılık
sisteminde,	 bu	 çok	 net	 bir	 şekilde	 gözükür.	 Varlık	 sahibi
parasını	faizle		arttırmak		üzere	bankaya	koyar.	Faiz	antlaşması
doğrultusunda	 bu	 para	 bir	 süre	 bankada	 kalacaktır.	 Artık
bankanın	 parası	 vardır.	 Banka	 bu	 parayı,	 para	 ihtiyacı	 olan
insanlara	kredi	olarak	verir.Kredi	alanlar,aldığı	miktarın	fazlasını
bir	süre	içinde	öder.	Para	akışını	görebiliyor	musunuz	?		Aldığı
paradan	 fazlasını	 ödeyen,	 zengine	 ödemiştir.	 Tabi	 bankacılık
bununla	 sınırlı	 değildir	 ve	 daha	 bir	 çok	 parametresi	 vardır.
Basitçe	bir	yönüne	değindim.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Diğer	 bir	 yandan	 bu	 durum	 kredi	 çekenler	 için	 bir
mutluluk	kaynağıdır.	Olmayan	bir	parayı	var	edebilme	özelliğine
sahiptir	 kapitalizm.Sihirbaz	 kapitalizm.	 Tanrı	 gibi	 yoktan	 var
eder.	 Olmayan	 parayı	 borç	 alan	 kişi,	 bu	 parayı	 düzgün
yönetirse	parayı	katlama	 imkanına	sahiptir.	Her	zaman	olduğu
gibi,parayı	 iyi	 	 yönetemeyenlerin	 kanı	 emilir.	 Yönetenler	 ise
1000	dolarlık	şarabı,	sofrada	üzerine	döker.

												Konuları	detaylı	incelemek	tarafsız	olmayı	gerektirir.	Bu
güne	 kadar	 öğrendiklerinden	 azat	 olup	 bakabilirsen	 ötesini
görebilirsin.Sohbetimiz	bu	gibi	konuların	üzerinde	dikiş	atıyordu.
Çift	 dikişler,3.	 dikişler	 derken	 birbirimizden	 uzaklaşmaya
başlıyorduk.	Sustuk.	



MAYA’NIN	YOLU	BÖLÜM	6	–	ÇEHRE	-	MONTENEGRO

Montenegro,	 Herceg	 Novi’ye	 varmıştık.	 Balkanlarda
gezerken	kültür	farkını	yoğun	olarak	hissedemediğim	oluyordu,
ancak	 Montenegro	 ayrı	 bir	 dünyaydı.	 Karadağ’ın	 kuru	 euro
cinsindendi.İlk	 olarak	 bu	 durum	 ilginç	 gelmişti.Balkanlarda	 her
ülkenin	 kendi	 kuru	 vardı	 ancak	 Karadağ	 euroydu.Italya	 da	 bir
sahil	 kentinden	 geziyormuş	 gibi	 hissettim.	 Karadağ,	 deniz
kenarına	 kurulmuş	 bir	 ülke	 gibidir.	 Sahil	 şehirleri,	 havası	 ve	
insanı	 güzellik	 konusunda	 birbiriyle	 yarışıyordu.	 Bu	 yarıştan
nasiplenen	biz	şaşkınlıkla	güzel	şehri	geziyorduk.	Gezi	boyunca
hiç	 Hostelde,	 pansiyonda,	 otelde	 kalmamıştık.	 Hep	 çadır.	 Bir
kaç	kere	sabahları	 rahatsız	edilsem	de	hiç	 sorun	etmiyordum.
Maya	 rahatsız	 edilmekten	 rahatsız	 olmuyordu.Hep	 rahatdı
o.Yaşam	 şekli	 üniversite	 hayatının	 başlamasından	 beri
göçebeydi.	 Şehirde	 de	 belirli	 bir	 yerde	 kalmadığından	 nerede
uyanacağı	 genelde	 soru	 işaretiydi.	 Balkanlarda	 bir	 ülkede	 bir
kumsalın	kenarında,	sahil	güvenliğin	uyandırması.	 İlk	göreceği
yüzün	 o	 güvenlik	 olması,	 hiç	 bir	 önemi	 yoktu.	 Oyunun	 bir
parçasıydı	o	yüz.

Sahil	 şehri,	 denizin	 kokusu	 bütün	 yaşayışı	 etkiliyordu.
İnsanlar	daha	 rahat	daha	hoş	görülü	ve	güleryüzlüydü.Hemen
sahile	 bir	 yere	 çadırımızı	 kurmuştuk.	 Gün	 boyu	 yolda	 olmak,
hep	 bir	 ilerleyiş,	 oturmayı	 özletiyordu.Fırsat	 buldukça	 yoga
yönetiyordum.Takuri	 de	Makuri	 de	 yogayı	 çok	 severler.Boşluk
yakaladıkça	esneyip	güçlenip	dengemizi	yaratıyorduk.	Yoga	bir
hayat	öğretisidir.	

Fiziksel	 bir	 egzersiz	 gibi	 aktarılsa	 da	 aslında,	 bireyin



bilincinin,	 evrenin	 bilinciyle	 birleşmesi	 anlamına	 gelir.	 Yoga,
yogi	yolunda	bir	insanın	çalışmasıdır.Yogi’yi,	kamil	insan	olarak
düşünebilirsiniz.Yogi	olma	yolu	5000	yıllık	hint	öğretisinde	yani
yogada	 gizlidir.Günümüz	 de	 yoga	 sadece	 fiziksel
eğitimler,asana	 duruşları	 olarak	 aktarılır.	 Fakat	 aslında	 öğreti
enerjisel,	 dugusal,	 zihinsel	 ve	 fiziksel	 dallara	 ayrılır.Bu	 gün
akademiler	sadece	fiziksel	dallarını	öğretmektedir.	Yoga	pozları
ve	 akışı	 nefese	 odaklanmayı	 gerektirir.	 Her	 pozisyonda	 akan
nefes	ve	nefese	odaklanmak,	pozisyon	esnasında	zorlanan	kas
grubunun	 nefes	 almasını	 sağlar.Vücudun	 her	 yerinin	 nefes
alması	da	dengeyi	öğretir.	Denge	dışsal	ve	içsel	sağlanır.	Bunu
bir	 frekans	 olarak	 düşünebilirsiniz.Doğru	 frekansa	gelmiş	 zihin
ve	beden,	yukarıdan	asılmış	bir	ip	olur.O	artık	dengedir.

.Bu	 dünyada	 ait	 olduğumu	 hissettiğim	 tek	 şey	 vücudum.
Bazı	 deneyimlerimde	 vücuda	 aitliğimi	 de	 kaybederim.Sıradan
yaşantımda	 vücuduma	 aitim	 diyebilirim.Vücuduma	 sahibim
demek,	çok	yanlış	olurdu.Her	yaptığım	yoga’da,	sporda	vücudu
biraz	 daha	 keşfedersin.	 Sahip	 olmak	 için	 bütün	 noktaları	 aynı
anda	 	 hissetmek	 gerekir.	O	 level	 varsa,	 sahiplikte	 vardır.	 Ben
ise	ona	aitim.	o	da	bana	ait.	Yoga	çalışmaları,vücudu	tanıma	ve
içsel	 dengeyi	 oluşturmak	 için	 çok	 etkili	 bir	 yöntemdir.
Pozisyonların	 sıralaması,	 duruşlarda	 kalma	 aralığı	 hepsi
birbirinden	önemlidir.

Herceg	Noviden	sonra	Kotor’a	geçtik.Şehre	ilk	girdiğimizde
büyülenmiştik.	 Takuri	 Kotor’la	 tanışınca	 memleketimi	 buldum
diye	haykırdı.	Yaşamak	istediğim	yer	burası	diyordu.	Gözleri	ışıl
ışıl	 Kotor’u	 izliyordu.	 Açıkçası	 şehrin	 sadeliğinden,tarihinden,
kale	 içinden	 etkilenmiştim.	 Balkanlar	 da	 keşfetmediğimiz
cennetler	varmış.Montenegro	çıtayı	biraz	yükseltmişti.	Şehri	ve
müzeleri	dolaştık.	Bu	şehir	biraz	daha	turistikti	ve	turist	gençler
arada	bize	gelip	ot	soruyordu.	Tarzlarımız	insanları	yanıltıyordu.
Koca	 bir	 gemi,	 kotor	 sahiline	 yanaşmış.İçinde	 binlerce



turist.Adamcağız	 taa	 gemiden	 yanımıza,	 kafasının	 güzel	 olma
umuduyla	 gelmişti.Yardım	 edemeyeceğimizi	 söyleyince
adamcağızın	 kafa	 gemileri	 batmıştı.Üzgün	 üzgün	 gemisine
döndü.	

Ukulelemi	 yanıma	 aldım	 ve	 kendime	 güzel	 bir	 köşe
buldum.	 Önüme	 çantamı	 koydum	 ve	 yandan	 tütsümü
yaktım.Başladım	 çalmaya.	 Tamamen	 kendime	 çalıyordum.	Bu
nedenle	klasik	müziklerden	gittim	ve	şarkı	 söylemedim.	Kimse
para	atmadı.	30	dakikalık	müzik	serüvenimde	parasal	olarak	hiç
bir	 şey	 kazanmadım	ancak	 o	 denize	 çaldığım	 re	minor	 canon
hala	 zihnimdedir.	Arada	gidip	Sofia(ukulele)	 yı	 	 dinlerim	Kotor
sahilinde.

Hiç	 bir	 an	 başarısız	 değildir.	 Nefes	 alıyorsan
başarmışsındır.	Gerisi	ise	zihnin	kıstasları.	Kıstaslarda	boğulan
kişi	 hep	 ideal	 kişi	 olmak	 için	 bir	 savaş	 verecektir.Kendi
hayatınla	savaşmak	ne	garip.Sevişmek	varken.Bide	düşünürler
diğerleri	 ne	 der	 diye.Bırak	 düşünsünler!	 Onlar	 da	 kendi
oyununda.	Hayatı	 oyun	olarak	görmek	gerek.	O	kadar	 ciddiye
alırsan,	oyunun,	oyununa	düşmüş	olursun.	

											



MAYA’NIN	YOLU	BÖLÜM	7	–	IŞIĞIN	GÖLGESI	–	KOTOR
	

Gece	 son	 gibi	 gelir.	 Son	 nedir?	 Başlangıç	 nedir?	 Gerçek	 ise
geceleri	 yıldızlardadır.	 Gece	 olur	 yıldızlar	 gözükür.	 Zaten	 oradadır
yıldızlar.Sadece	 sen	 görmeye	 başlarsın	 onları.Gece	 nedir?	 yıldızlardır,
rüzgardır,	 güneşin	 yoksunluğudur.Hele	 bir	 de	 yatmışsan	 bir	 sahil
kenarına.Hele	 bir	 de	 bulutlar	 sahneyi	 yıldızlara	 bırakmışsa.Perde
açılmışsa.Yukarıya	 bakıyordum,	 yere	 dokunup	 yukarıya
üflüyordum.Topraktan	 nefes	 alıp,	 gökyüzüne	 veriyordum.Kotor	 sahilinin
kumları,	 emmişti	 güneş	 ışığını.	 	 	 Karanlığın	 aydınlığı	 yıldızlar,	 güzel	 bir
kadın	ay.Bazen	yıldızları	 gözleyerek,	uykuya	dalmak	pahasına	üşümeyi
seçiyorum.Sevgi	 emek	 ister.	 Ancak	 yıldızları	 izlemek	 için	 verilen,	 ödün
gibi	gelmez.	Verilende	keyif	kırıntıları	saklıdır.Bu	sefer	çadırın	realitesiyle
değil	 sonsuzluğun,	 karanlığın	 realitesiyleydim.Karıncaydım,	 file	 baş
kaldıran.Kafamın	 içinde	bir	 fil	 vardı	ama	ben	karıncaydım.Fil	 karıncaya,
karıncada	file	bakıyordu.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Geceye	 bakıp	 karanlığın	 sonsuzluğuyla	 sarhoş	 oldum.İlk
çağlardaki	 neanderthalleri	 hissediyorum.Onların	 gözleri	 de,	 yıldızları
yansıttı.Ay	 gözlerinde	 parıldadı.	 Onlar	 da	 kayboldu.Bu	 gökler	 dönmeye
başladığından	 beri	 sarhoştu	 canlılar	 geceleri.Belki	 aynı	 noktada	 aynı
düşüncelere	dalmıştır	biri.	Kafası	boynuna	savaş	açmış,	gökle	barışmış.

								Sabah	bir	sıcaklık.Çölde	kumlar	nasıl	oluşmuşsa,	bende	o	gün	kum
oldum.Gece	ayazın	soğukluğu,	sabah	güneşin	yakıcı	sıcaklığı.Uyandırdı,
uyandım.	 Her	 gün	 farklı	 bir	 noktada	 ölüp	 doğuyordum.Genelde	 çadır
bana	gebe	olur.	Aylarca	çadırlarda	kaldım.	Çadırın	içi	paralel	evrende	bir
oda	gibidir.	Orası	hep	aynıydı.	Üstü	beyaz,	dışı	da	mavi.	Bazen	uyanıp
oyun	 oynarım	 kendimle.	Sorardim	 kendime,	 acaba	 neredeyim?	 Tahmin
edene	 kadar	 çıkmam	 çadırdan.Genelde	 kazansam	 da,	 bazen
kaybediyordum.

	 Kimse	 olmayınca,	 tuvalette	 aynaya	 bakıp	 yaptığın	 yüz	 ifadelerini
düşün.	Anım	bana	ayna	 tutuyordu,	bende	yüzümü	buruşturuyordum,	dil
çıkarıyordum.	Yoksa	nasıl	o	çadırdan	bir	hevesle	çıkayım	?	Nasıl	yeni	bir



güne	 motive	 olup	 uyanayım.Maya	 deliriyor,	 deliliği	 seçiyor.	 Herkesin
korktuğu	 yola	 koşuyor.Deneysel	 yaşanmalı	 şu	 hayat.	 Deney	 de	 sensin
denek	de.Hipotezi	belirlemek	için	çok	kafa	yorma.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aptallar	 neden	 güzel	 yaşarlar	 bilir	 misin?	 Hipotezle	 çok
uğraşmazlar.	 Direk	 oynarlar.Çünkü	 zekiler	 sürekli	 planlar,zihninin
geleceğine	 hapsolmuşlardır.	 Aptallar	 macera	 yaşar,	 aptallar	 aşık
olur,aptallar	 kolunu	 bacağını	 yarar.	 Bende	 kartımı	 seçiyorum.	 Aptallığa
oynuyorum.	Nasıl	daha	aptal-abdal	olabilirim	?

Kotor	 da	 sahilde	 bir	 cüzdan	 bulmuştuk.Yattığım	 yerin
yakınlarındaydı	 cüzdan.Sonra	 cüdan	 sahibini	 bulduk.Cüzdan	 sahibi	 de
gezgindi.Fransa	da	yaşayan	bir	gezgin.	Cüzdanın	bulunduğunu	görünce
çok	sevinmişti.Bir	şeyin	yokluk	halinde	değeri	artıyordu.	Çölde	susuz	biri
için	suyun	anlamı	değişir.	Yoksunluk	durumu	değer	yargılarını	oluşturur.	

Bu	 arkadaşımızın	 tek	 kolu	 yoktu.	 Koluma	 baktım,	 sonra	 onun
kolsuzluğuna	 baktım.	 gündelik	 hayatımda	 yaptığım	 çoğu	 şeyi	 elimin
sayesinde	yapabiliyorum.	Ukulele	çalmak,	poi	dansı	yapmak,	yoga,	yazı.
Bu	 aktivitelerin	 hepsinde	 kolumu	 ve	 ellerimi	 kullanıyorum.Büyük	 bir
yüzleşme	 yaşadım.Onun	 kolsuz	 olmasını	 benden	 eksik	 olarak
göremem.Hayatlar	 birbiriyle	 kıyaslanamaz.Ben	 ve	 o,	 insan	 olarak
genellense	 de	 farklı	 dünyalara	 sahibiz.	 Bu	 Güneş	 ile	 Dünyayı
kıyaslamaya	benzer.Güneşte	su	var	mıdır?		

Sokrates	 abimiz	 de	 kendini	 bu	 konuda	 ikna	 edememiştir.	 Acaba
1+1=2	midir	?		Bir	elma	ile	bir	elma	birbirinden	farklıdır.	Doğada	aynı	olan
hiç	bir	şey	yoktur.	Yani	nitelik	olarak	1	elma	asla	1	elmaya	eşit	değildir.
Ancak	matematik	dünyası	genellemelerden	oluşur	ve	2	sini	de	aynı	kabul
eder.Bu	 insanoğlunun	 gözlemleyebilmesi	 için	 ihtiyaç	 duyduğu	 bir
yöntemdir.Ama	 gerçek	 değildir.	 Doğanın	 matematiği,	 gerçeğin
matematiği	yoktur.	Ya	da	daha		kavranabilinmiş	değildir.

Bütün	teoriler	belirli	alanlar	için	doğrudur	ve	hepsi	için	doğru	bir	teori
bulunamamıştır.Makro	 düzeyde	 Einstein’ın	 Genel	 görelilik	 kanunu
kullanılırken,	mikro	düzeyde	Newton’un	kütle	çekim	yasası	kullanılır.İkisi
de	birbiriyle	çelişen	yasalardır	ve	yaşam	hem	makro	hemde	mikro	olarak
algılanır.	

Kendimi	 o	 kolsuz	 arkadaşla	 kıyaslayamam.Onu	 o	 olmadan	 hiç	 bir



zaman	 anlayamam	 ve	 ikimiz	 arasında	 hiç	 bir	 zaman	 bir	 üstünlük
derecelendirmesi	yapamam.Ben	benim,	o	ise	o.	
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Gözler	 düşünün,	 insanlara	 baktığınızda	 farklı	 bir	 boyuttan
bakabilme	yetisi	olduğunu	düşünün.	İç	dünyalarını	gören	gözler.	Materyal
görünüş	 yani	 şuan	 gözlemlediğimiz	 hayat,	 çok	 yüzeyseldir.	 İnsanların
çoğunun	 2	 gözü	 2	 bacağı	 bir	 burnu	 vardır.	 Farklı	 boyuttan	 bakabilme
yetimiz	 olsaydı.İşte	 o	 zaman	 kolu	 bacağı	 olmayanlar,	 dişi	 elinden	
çıkanlar,	 vajinası	 gül	 penisi	 altın	 olanları	 görecektik.	 Yaşadığımız
yüzeysel	 boyut	 insanlığı	 belirli	 bir	 kalıba	 sığdırmıştır.	 Varoluş	 sadece
materyalden	ibaret	değildir.	Gözle	görülemeyen	biri	var.	Sorar	Zen	Budist
hocası,	öğrencisine.	Kim	var	bu	ölü	bedeninin	arkasında	?	O	arkasında
duran	 kimseleri	 gördükçe	 onu	 tanımaya	 başlarsın.	 O	 fiziksel	 görünüm
küçük	 bir	 sanıdır.	 Kimse	 dünyaya	 düşmeden	 önce	 seçemedi	 nasıl
gözükeceğini.Sarayın	 dışındansa	 içindeki	 bahçeler	 daha	 çok	 ilgimi
çekmiştir.	

												Kotor’dan	sonra	Ada	Bojana	çıplaklar	kampına	geçecektik.	Daha
önce	 doğada	 rainbow	 buluşmalarında	 nudist	 olmuştum.	 Bisiklete
binmeye	benzer	nudist	olmak.	Üstünü	çıkarmayı	bir	öğrenirsen	sonra	her
yerde	 çıkartabilirsin.	 Nudist	 olmak	 isteyen	 birçok	 insan	 var.Sırf	 bu
özgürlüğü,	 rüzgarı	 tadabilmek	 için	 kamplara	 gidiyorlar.	 Biz	 de	 onlardan
biriydik.

Doğada	 kaldığım	 zamanlardan	 bir	 gün,	 bir	 taşın	 üzerine	 oturmuş
nehiri	izliyordum.Sabahtı,	çok	kimseler	yoktu.Sadece	Yanımda	çıplak	bir
adam	duruyordu.üzerime	giymiş	olduğum	bir	kültür	vardı.	Bu	güne	kadar
göstermemek	 gerektiğini	 öğreten,	 korumam	 gerektiğini	 söyleyen,
kafamda	 ayıp	 mekanizmasını	 kurmuş	 bir	 kültür	 vardı.Bu	 kültürü
entelektüel	 anlamda	 eleştiriyordum.Ancak	 eyleme	 dokumakta	 zorluk
çekiyordum.	 Çekincelerim	 vardı,	 geçmişi	 çiğnemekten
çekiniyordum.Ancak	bardak	dolarsa	 taşar.	Ayağa	kalktım	ve	soyundum.
Artık	gerçek	ben	vardı.Üzerimde	 hiç	 bir	 ürün	 yoktu,	 sadece	 ben.	Kıçım
artık	 taşa	 değiyordu.Gerçek	 ben	 orada	 oturuyordu	 ancak	 içimdeki	 ben
ayağa	kalkmış	ellerini	açmıs	kalçasını,	penisini	sallıyordu.Bu	benim	diye
haykırıyordu.	Ego	her	geçen	dakika	biraz	daha	zayıflıyordu.	Yaptıklarım
egoma	güzel	bir	diyet	olmuştur.	



İnsanlar	 bir	 inek	 gibi	 yaşayabilmek	 için	 kmlerce	 yol
tepinebiliyor.Kurduğumuz	 algılar	 özümüzden	 o	 kadar	 uzaklaştırmış
ki.Toplum	 içerisinde	 var	 olmak	 için,	 varoluşumuzun	 dışına	 çıkmamız
gerekiyor.	Sen	üzerine	giydiğin	gucci	mont,	sıktığın	parfüm,	renkli	çorap
değilsin.	 Bunların	 hepsi	 bir	 üniforma.Belli	 kalıpların	 post	 modern
tüketicisiyiz.Ancak	 bizler,	 var	 olabilmek	 için	 bu	 ürünlere	 ihtiyaç
duyuyoruz.	Bunun	da	ötesinde	özümüzden	uzaklaşmak	için	çabalıyoruz.

Bu	 durum	 karşılaştırılmalı	 incelenmelidir.	 Bu	 davranışı	 sergileyen
birey	 suçlu	 değildir.Toplumla	 birey	 arasında	 karşılıklı	 beslenme	 söz
konusudur.	 Birey	 kendini	 toplumca	 var	 edebilmek	 için,	 sosyal	 rollere
girer.	 Bir	 doktor	 tam	 bir	 doktor	 gibi	 davranır.	 Kendisini	 de	 bu	 şekilde
tanımlar.	 Toplumun	 etkisi	 dışında	 bireyin	 kendi	 değer	 yargılarıyla
oluşturduğu	 	 bir	 kişilik	 vardır.	 Toplum	 ve	 bireyin	 oluşturduğu	 yargıların
ortak	bir	noktada	buluşması,	personayı	oluşturur.	Diğer	adıyla	bir	maske
oluşur.	Antik	Yunan’da	 tiyatro	oyuncularının	değişik	 rollerdeki	oyunlarını
sergilemek	için	taktıkları	maskenin	adıdır,	persona.

Personanın	oluşumu	incelendiğinde	2	ayrı	taraf	gözükür.	Toplum	ve
Birey.	Maskemizi	 takarken	 hangi	 tarafa	 ağırlık	 vermemiz	 gerektiğini	 biz
belirliyoruz.	 Kendinden	 uzaklaşma	 dediğim	 de	 tam	 olarak	 budur.
Toplumsal	 kurallar,	 değerler,	 yargılar,	 statuler,	 normlar	 tarafından
sarılmış	 etrafımız.	 Bunları	 okumayı	 ne	 kadar	 öğrenirse	 birey	 o	 derece
sıyrılabiliyor.	 Kendine	 yaklaşma	 serüveni,	 bir	 ömür	 sürecek	 gibi.	 Benim
yolumdaki	belirlediğim	saf	mutluluk.	Tam	olarak	kendin	olabildiğin	anda
gizli.	Maskeler	çıktığındaki	çaresiz	sende	gizlidir.Nudizm	 ise	o	çaresizlik
için	birebir	bir	deneyimdir.	
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Balkanlar	 gezisinde	 bir	 karar	 vermiştim.	 Artık	 vejetaryen
olacaktım.Rainbow	 buluşmalarında	 zorunlu	 veganlık	 deneyimlerim
olmuştu.Bu	deneyimler	maksimum	1	aylık	deneyimlerdi.	Gezi	esnasında
vejetaryen	olmayı	başarabilirsem	bunu	sürdürebilirdim.Kendime	meydan
okudum	ve	gezinin	başından	itibaren	vejetaryendim.Yemek,	var	oluşu	en
derinlerden	 etkileyen	 konudur.	 Gündelik	 hayat	 da	 yemek	 yemeyi
sıradanlaştırmış	 olsak	 da,	 yemeğin	 hayati	 önemi	 vardır.Alacağı	 besini
seçme	 özgürlüğüne	 sahip	 olan	 homosaphiens,	 besin	 piramidinin	 en
üstüne	oturmuş	istediğini	yapıyordu.

Bu	bilinçsiz	özgürlük	durumu,	yemeğe	karşı	olan	saygıyı	yok	ettirdi.
Kızıldereli	 abilerimiz	 et	 yemek	 zorunda	 olduğunda,	 önce	 ete	 teşekkür
edermiş.Sonra	 doğaya	 teşekkürlerini	 sunup,	 yermiş.	 Aynı	 zamanda
tassavuf	öğretilerinde	de	bu	saygı	görünür.	Sufi,	 sandalyeye	oturmadan
önce	 sandalyeden	 izin	 istermiş.Modern	 insan	 ritüelleri,	 saygıyı	 yitirdi.
Bunların	 hepsini	 saçma	 buldu	 ve	 kutsallığı	 yok	 etti.	 Günümüzde
yediğimiz	 neredeyse	 bütün	 besinleri	 marketlerden	 paketlenmiş	 olarak
alıyoruz.Meyvelerin	 toplanma	eyleminde	ağaçla	bağ	kurmuyor,	 kasiyere
selam	vermeden	çekip	gidiyoruz.Çok	 kopuk	 bir	 süreç.Besinin	midemize
girme	 serüveninde	 1000	 lece	 insan,	 kurum	 araya	 giriyor.Konuyu	 kopuk
görüp	kestirip	atmak	istemiyorum.Biraz	derinlere	inelim.

İnsanoğlunun	 en	 büyük	 dertlerinden	 biri	 de	 zamandır.	 Zaman
tasarrufu.	 Michael	 Ende’nin	 Momo	 kitabında	 bu	 konuya	 çok	 güzel
değinilir.	Sistem	adamları	yani	duman	adamlar,	insanlara	zaman	tasarruf
etmesi	gerektiğini	 söylerler.Ne	 kadar	 zamandan	 tasarruf	 edilirse	duman
adamlar	 o	 kadar	 kuvvetlenir.Herkes	 zamanı	 tasarruf	 etmek	 için
uğraşır.Sistemde	ki	yaşam	kopukluğu	da	bundan	dolayıdır.	Sistem	bireyi
belli	 bir	 konuda	 yetkin	 olmasını	 öğretti.	 Bu	 gün	 üniversitelerde	 tek	 bir
bölüm	 seçiliyor	 ve	 onun	 üzerine	 birey	 gelişiyor,	 yetkinleşiyor.Doktor	 biri
enfeksiyon	 ve	 gastrointestinel	 sistemi,	 inşaat	 mühendisi	 ise	 yapı
mekaniğini	biliyor.Oyunda	kişiler	küçük	parametreler	olarak	sadece	belli
bir	alanı	temsil	ediyor.Bu	durumda	hayatı	yaşama	konusunda	yetkinliksiz



bireyler	 oluşturuyor.Bunun	 sonucunda	 da	 insanların	 hepsi	 birbirine
bağımlı	 oluyor.Etrafımız	 sistem	 için	 yaratılan	 bireylerle	 dolu.Kimse
kendine	yetemiyor.Bunun	en	temelinde	de	zaman	tasarrufu	yatıyor.Birey
o	kadar	kendisi	için	yaşamıyor	ve	o	kadar	dışsal	öğelerle	zihnini	boğuyor
ki,	 farkında	 yemek	 bile	 yiyemiyor.Derdi	 Mc	 donalds	 tan	 FAST	 food
yemek.

Yemek	 yemek,	 bizim	 yaptığımız	 en	 büyük	 bütünleşme	 olabilir.	 Bir
şeyi	 içimize	 alıyoruz.O	 oluyoruz.	 Dilde	 tat	 sinirleri	 beyni
uyarılıyor.Organlar	 çalışıyor,	 bir	 yerlerde	 bir	 şeyler	 emiliyor,	 başka	 bir
bölümde	 besinden	 enerji	 oluşturuyoruz	 .Sonuç	 olarak	 yaşam
canlanıyor.Ne	 yediğinin	 farkında	 mısın?	 Et	 yemediğim	 zamanlarda
kendimi	daha	iyi	hissediyordum.	Meditasyonu	daha	iyi	yapıyor,	duyularım
daha	keskinleşiyordu.Bir	süre	et	yemedim.

Vücut	 belirli	 bir	 kalıptan	 uzaklaşınca,	 alışmış	 olduğunu	 tekrar
istiyor.Beyin	 otomatikleştirmeyi	 sever.Pattern	 oluşturup	 tekrar	 etmeye
meyilidir.	 Bunun	 sebebi	 de	 daha	 az	 enerji	 sağlama	 isteğidir.Ne	 kadar
daha	 az	 enerji	 harcarsa	 o	 kadar	 verim	 sağlar.Bu	 sebeple	 eski	 kalıpları
arayan	 bir	 sen	 varsın,	 ben	 varım.	 Sürekli	 bilinci	 açık	 tutmak
gerekir.Alışkanlık	kazanma	veya	kırmanın	ön	koşulu	bilinçtir.	Her	zaman
kendini	 enselemen	 gerekiyor.	 Bunun	 içinde	 kendine	 dürüst	 olman
gerekiyor.	Başkalarının	hatasını	bulmak	kolaydır	ama	beni	yakalayan	ben
olmak	zordur.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Ada	bogana’dan	sonra	rotamızı	Arnavutluğa	çevirdik.	Başkent
Tirana	ya	gitmek	üzere	otostoba	çıktık.	Sürekli	ülke	değiştiriyorduk.	Her
ülke	 geçişinde	 farklı	 bir	 hava	 bizi	 karşılıyordu.	 Otostopta	 bizi	 alan	 bir
abimizle	 ülke	 tarihi	 hakkında	 uzunca	 sohbet	 ettik.	 Arnavutluk	 1950-95
yılları	 arasında	 sosyalist	 rejimle	 yönetiliyordu.	Bu	abimizde	o	 dönemleri
hatılıyordu.	sosyalizmin	yemeğinden	yemişti	ve	tadını	bize	tarif	ediyordu.
Çok	acılar	çekmişler.Babası	sakalı	olduğu	için	hapse	girmişti.	Kimliğinde
sakallı	 fotoğrafının	 olmaması	 gibi	 bir	 sebeple	 bunları	 yaşamıştı.
İngilizcesi	 çok	 akıcı	 olan	 aydın	 abimiz,sosyalizm	 yaşamış	 olmasından
dolayı	onu	soru	yağmuruna	tutuldu.Genelde	olumsuzlukarından	bahsetti.
Kendisi	sosyalizm	düşüncesini	kısmen	destekliyordu	ancak	arnavutlukta
çok	yanlış	uygulanmıştı.

Tirana	 ya	 gittiğimizde	 şehri	 renksiz	 bulmuştum.Şehrin	 müziği



kısılmış	 gibiydi.Sosyalizmin	 etkisi	 binaların	 tekdüzeliğinden
anlaşılıyordu.Sosyalizm	 kelimesini	 Arnavutluk	 için	 kullanmış	 olsamda
Sosyalizm	 uygulayış	 biçimleri	 ülkeden	 ülkeye	 değişmişitr.Sovyetlerin
sosyalizmi,	Çin’in	sosyalizmi,Kubanın	sosyalizmi	birbirinden	 farklıdır.	Bu
sebeple	hepsinin	öznel	içerisinde	sorunları	ve	güzellikleri	mevcuttur.Belirli
bir	 siyasl	 ideolojisini	 desteklemiyorum.Sadece	 gözlemliyordum.Değil	 bir
ideoloji,	 zihnin	 yarattığı	 herhangi	 bir	 düşünceyi	 tam	 anlamıyla
desteklemiyorum.	 100	 de	 100	 inandığım	 hiç	 bir	 şey	 yok.	 İçinde	 kuşku
ölmüş,	 fanatik	 insanları	 ise	 birer	 ürün	 olarak	 görüyorum.100	 de	 100
inanmak,	 ötesinin	 keşfini	 engeller.Yaşayan	 insanın	 ölü	 bir	 zihne	 sahip
olması	anlamına	gelir.	

Arnavutluk	sandwich	cennetiydi.	Her	 tarafta	bize	sandwich	vermek
isteyenler	 vardı.Arnavutluk	 içerisinde	 otostop	 çekerken	 yakınlarda	 bir
araba	durmuş	beni	 izliyordu.	Ben	adama	aldırmadan	otabanda	otostopa
devam	 ediyordum.	 Adam	 ise	 gözünü	 benden	 ayırmıyordu.Arnavutluk
tofaşı	arabasından	 indi,	bana	yaklaştı	ve	çak	yaptı.	Ellerimiz	kavuşunca
ortasındaki	 poşeti	 anlamıştım.	 Adam	 gülümsedi,	 arkasına	 bakmadan
arabaya	bindi	ve	gitti.Bana	1	küçük	poşet	sandwich	vermişti.	Welcome	to
Albania.	

Bu	ülke	Avrupa	ve	Balkanların	sandwich	sağlayıcısıydı.	Köşelerde
insanlar	sandwich	yiyorlardı.Çingene	mahallelerinde,	gettolarda	 ise	yasa
diye	bir	şey	yoktu.	O	bölgenin	kendi	iç	dinamikleri	vardı	ve	bu	dinamikler
insanların	 özgürce	 sandwich	 yemesine	 izin	 veriyordu.	 Gettoları	 çoğu
zaman	sevmişimdir.	Fakirlik	beraberinde	samimiyet	getirebiliyordu.

O	 insanlarla	 ilişki	 kurmak	 için	 onlarla	 olmanız	 gerekmektedir.Bir
insanı	 neden	 seversiniz?	 Ya	 size	 benzeyen	 yanları	 vardır	 ya	 da
idealinizdeki	 insandır.	 Test	 edin,	 sevdiğiniz	 birini	 düşünün.	 Ya	 da	 tam
tersi,	 sevmediğiniz	 bir	 insan	 ise	 size	 benzemiyordur	 veya	 olmak
istemediğiniz	biridir.	

Chusaq’ın	belirli	bir	karakteri	yoktu.	O	karşısındaki	ile	iletişimdeyken
o	 oluyordu.İletişimde	 olduğu	 insanın	 nefes	 hızını	 bile	 paylaşıyordu.
İletişimde	 olduğun	 kişi,	 kendisi	 gibi	 birisiyle	 olduğunu	 hissettiğinde
paylaşıma	 başlar.	 İletişimde	 bir	 müzik	 vardır.Bu	 müziğin	 makamları
mevcuttur.Hiç	 birisiyle	 müzik	 yaptın	 mı	 ?	 İki	 enstrümanın	 birbiriyle
uyuşması	için	makamlar	aynı	olmalıdır.	



Makam	uyuşmazsa,	müzikte	ahenk	yok	olur.Her	 tür	 iletişim	 için	bu
geçerlidir.Sevişme	 esnasında	 da	 bir	 müzik	 oluşur.Partneri	 iyi
okuyabilirseniz,	 kozmik	 deneyimler	 yaşanabilir.Partnerin	 ağzının
kuruması,	 göz	 bebeğinin	 büyümesi,	 ses	 hırıltısı	 her	 an	 bir	 mesaj
verir.Sadece	kendi	tatminini	gözetleyen	ilişkiler	ise	salsa	dansında	horon
çekmeye	benzer.

Bu	 horonlardan,	 travmalardan	 dolayı	 aseksüelliği	 seçen,
heteroseksüellikten	 iğrenenler	vardır.	Bir	kadını	ancak	bir	kadın	daha	iyi
anlayabilir	 düşüncesiyle	 lezbiyen	 olan	 bir	 çok	 kişi	 tanıdım.Fiziksel
birleşim	esnasında,	sadece	kendini	düşünen	ayrıcı	bir	yaklaşım	olumsuz
bir	 deneyim	 oluşturur.Bu	 konuların	 konuşmanın	 ayıp	 olmadığı
dönemlerde	 Antik	 Çin’de	 krallar,	 sevişme	 deneyimini	 daha	 kutsal
yaşamak	için		yaverlerini	görevlendirmiştir.Sadece	Çin	değil,	Hindistan’da
da	 tantra	 üzerine	 çok	 keşifler	 yapılmıştır.3000	 yıl	 önce	medeniyet	 bazı
konularda	 şu	 ankinden	 çok	 ileridedir.	 Tao	 yolunda	 yin	 kadın,	 yang	 da
erkek	 olarak	 kabul	 edilir.(her	 ne	 kadar	 bazı	 görüşlere	 göre	 kabul
edilmese	 de)	 Birleşim	 ise	 çok	 kutsaldır.Birleşme	 günümüzün	 porno
sektörünün	yansıttığı	penetrationdan	çok	uzaktır.Bütün	duyu	organları	ile
birleşmek…	Sadece	vücutta	uyarıcı	olan	bölgelerle	iletişim	değil,	tam	bir
sarılma.Yüksek	bir	meditasyon	hali.

Modern	 insanın	 cinsel	 hocası	 olan	pornolar	 ise	genellikle	 yıkıcılığı
öğretir.	 Kadın	 koca	 göğüs	 ve	 poposuyla	 cinsel	 bir	 obje	 olarak
yansıtılır.Kadın	 edilgendir.Genel	 pornolar	 erkeği	 tatmin	 üzerine	 ilerler.
(Feminist	 pornoların	 hakkını	 yemeyelim).Bu	 cinsel	 hocalar,	 birleşmeyi
bireysel	zevkleri	tatmin	etmeyi	öğretir.	Ancak	gerçek	birleşme	ortak	hazzı
oluşturmaktır.Haz	 şelalelerinde	 yıkanan	 kuşlar	 olmaktır.Hayatımızda	 bu
kadar	 ön	 planda	 olan	 bu	 konu	 insanlarca	 çalışılmıyor,
konuşulmuyor.Neden	 ?	Çünkü	 ayıp.Bu	 konulardaki	 bilinçsizlikten	 dolayı
göbekle	 cinsel	 ilişkiye	 girmiş	 insanlar	 bile	 mevcut.Traji	 komik.Freud’a
göre	 libido,	 insana	 güç	 verendir(gücün	 tek	 kaynağı	 olduğunu	 kabul
etmiyorum).İçimizdeki	 istencin	 hepsini	 oluşturur.	 Bu	 kaynaktan	 var	 olan
güç	 hayatımızın	 şekillenmesini	 sağlar.	 Bu	 kadar	 kuvvetli	 bir	 etkeni	 yok
saymak,	 konuşmamak,	 keşfetmemek,	ayıp	bulmak	yemeğe	olan	açlığın
inkar	edilmesine	benzer.	

Contact	 improvisation	 dans	 tekniğinde	 partnerle	 tek	 vücut



olursun.Öyle	 bir	 birleşme	 düşün	 ki	 bir	 bacak	 sen	 diğer	 bacak	 da
partnerin.	Ağırlık	merkezi	ise	ikinizin	ortası.Partnerler	birbirlerini	tutmadan
sürekli	 kontakta	 kalırlar.	 Vücudunun	 bir	 noktası	 temasta.Birbirinin
üzerinden	 akıp	 gidiyorsun.	 Teklikten	 tekliğe	 bir	 yolculuk.	 Dansı
yapabilmek	 için	 partnerini	 çok	 iyi	 hissetmen	 gerekir.Dansa	 başlamadan
önce	hissetme	üzerine	 çalışmalar	 yapılır	 ve	 sonra	 doğaçlamaya	geçilir.
Doğaçlama	esnasında	partnerin	bir	yöne	kaydığında	hemen	onu	hissedip
kontaktan	 kopmaman	 ve	 onu	 takip	 etmen	 gerekir.Her	 iki	 taraf	 da
birleşmeyi,	 tarafların	 ihtiyaçlarını	 tam	 olarak	 hissedebildiğinde
gerçekleştirebilir.	Bu	aşamada	ise	dans	başlar.Her	yönden	esen	rüzgarla
sallanan	vücutlar	uyum	içerisinde	birbirlerine	akarlar.

Her	kanaldan	yoğun	bir	 iletişim	 için,	ötesi	 için	varoluşu	paylaşmalı
insan.Paylaşımın	 en	 önemli	 ön	 koşulu	 adaptasyondur,	 su	 olmaktır.Su
formsuzdur,	kişiliksizdir.Su	oluştur.Öğretileri	kır	arkadaş.	Camlar	kırılıyor
ve	 ışık	 dışarı	 genişliyor.Şu	 camları	 kırmak	 elini	 kanatacaktır.Bırak
kanasın.	 Kanı	 em,	 vücudunu	 şifalandırsın.Gözün	 kara	 olsun	 hangi
düşünceye	 sahipsin	 ki,	 yokluğundan	 korkuyorsun?	 Dilimize	 bile
yansımıştır	kişilik.	Kişiliksiz	adam,	hakaret	olarak	algılanır.Benim	dilimde
ise	 kişiliksizlik	 bir	 erdemdir.Bütün	 kişiliklere	 sahipken	 kişiliksiz	 olmaktır.
Ctrl	a,	del.(cmd-a,	del	)	Açtık	mı	yeni	bir	sayfa	?
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Tiran’da	 bir	 arkadaş	 bizi	 kesiyordu.	 Genç,	 bisikletli	 bir	 delikanlı.
Hemen	 selamı	 verdim.	 Küçük	 bir	 sohbet	 ve	 connected.	 Arkadaş	 yerel,
şehrin	 havasını	 sürekli	 soluyan	 biriydi.Felsefe	 yoluna	 gönül	 koymuştu.
Küçük	sohbetler	eşliğinde	şehri	turladık.	Beraber	geçirdiğimiz	her	saniye
onu	 biraz	 daha	 tanıyordum.	 Düşüncelerini	 paylaşıyordu.	 Yoğun
iletişimimiz	 sayesinde,	 ondan	 bir	 bakış	 açısı	 kazanıyordum.Onun
gözünden	 hayatı	 yavaş	 yavaş	 izliyordum.	 Sorgulayan,	 gözlemleyen
biriydi.	 Sonra	 şunu	 fark	 ettim,	 çok	 az	 insan	 aydınlanmayı
seçmişti.Sokaklarda	 yürüyorum,	 insanlara	 dokunuyorum,	 tanışıyorum
ama	 çoğu	 insan	 aydınlanmamayı	 seçiyordu.	 Belki	 üşeniyor,	 belki
gereksiz	 buluyor	 belki	 de	 yaşadığı	 ortam	 onu	 engelliyordu	 ve	 tekamül
sağlanmıyordu.

Bizler,	 fazlasını	 isteyenler	 ise,	 biraz	 acı	 çekecektik.Öğrendikçe
öğrenmediklerini,	öğrenmeyenleri	göreceklerdi.Işığın	kaynağına	ulaşmak
için	koşturanlar,	bir	ömür	boyu	koşturacaklardı	ve	belki	ışığa	bir	adım	bile
yaklaşamayacaklardı.	Aristo’ya	bir	 gün	hizmetçisi	 bir	 elma	getirir.	Aristo
elmayı	 yemeden	 önce	 koklar.	 Elma	 dışında	 bir	 şeyin	 kokusunu	 alır.
Meraklı	 Aristo	 çıkar,	 gider.	 Elma	 ağaçlarının	 bahçesinde	 teker	 teker
bütün	 ağaçları	 inceler,	 koklar.	Bu	 güzel	 kokunun	 kaynağını	 bulmak	 için
yanıp	 tutuşur.Sonra	 hizmetçi	 çıkagelir,	 Aristo’ya	 boşuna	 aramamasını,
çünkü	 Elmaların	 üzerine	 bal	 döktüğünü	 söyler.	 Aristo	 sinirlenir.	 Bütün
merakı	ve	araştırma	hevesi	yok	edilmiştir.

Dünyaya	 serpilmiş	 binlerce	Aristolar	 vardır,	 sırf	 çabalıyorlardır.	 Bir
şeyler	 bulmak,	 öğrenmek,	 sorgulamak	 için.	 Bu	 Aristoların	 amacı	 vardır
ama	 aynı	 zamanda	 yoktur.	 Amaç	 sonuçta	 değil,	 süreçte	 gizlidir.
Kendilerini	 bilgi	 edinme	 sarhoşluğuna	 kaptırmışlardır.	 Beyinlerinin
anatomisi,	hayatlarını	ele	geçirmiştir.

	Tirana’da	güzel	 sohbetler	 yaptık,	güzel	 sandviçler	 yedik.	Buradan
sonra	 Arnavutluk’un	 başka	 bir	 şehri	 olan	 Elbasan’a	 devam	 edecektik.



Amacımız	 Makedonya’ya	 geçmekti.	 Seyahatimizin	 sonlarına
yaklaşıyorduk.	

Şehirlerarası	 yolculukta,	 otostop	 dışında	 bir	 yolu	 kullanmamaya
çalışıyor	 ancak	 yolda	 kaldığımız	 zamanlarda	 trene	 veya	 otobüse
biniyorduk.Bir	 keresinde	 yine	 trene	 binmemiz	 gerekmişti.Trenin
kalkmasına	1	saat	vardı.	Tren	garının	yakınlarına	çöktük.	Ben	ukuleleyi
tıngırdattım,	Makuri	 dans	 etti;1	 saat	 içerisinde	 tren	 parasını	 çıkartmaya
oynuyorduk.	Geçen	her	 dakika	 trenin	 kalkma	 saati	 yaklaştığından	biraz
daha	 iyi	 çalıyorum,	 Makuri	 ise	 daha	 hevesli	 dans	 ediyordu.Suya
damlatılmış	bir	mürekkep	gibi	sanatımız	sokaklarda	genişliyordu.	O	kadar
evrensel	 ve	 güzel	 bir	 enerji	 yayıyordu	 ki,	 sesimizin	 değdiği	 her	 canlıda
tepkisel,	 güzel	 titreşimler	 oluşuyordu.	 İnsanlar	 bize	 bakıp	 gülümsüyor,
gözleri	 parıldıyordu.	 Bu	 parıltının	 parçası	 olmanın,	 güzelliği	 yaşatan	 bir
kanal	 olmanın	 ve	 sanatın	 şelalesinde	 bir	 damla	 olmanın	 dünyayı
iyileştirdiğini	düşünüyorum.

İnsanlar	 sanat	 galerilerine,	 müzelere	 gidiyorlar.	 Gözlemlenen,
Rönesans	devrinden	kalma	bir	 resim.	Binlerce	 insan,	 resimde	anlatılanı
tam	 olarak	 anlamadan	 o	 müzeye	 gitmek	 için	 onca	 yol,	 para,	 zaman
harcıyor.	 O	 resim	 görüldüğünde	 de	 anlaşılamayan	 bir	 bağ
oluşuyor.Milyon	 dolarlık	 eserler,	 insanların	 içine	 işliyor.	 İşte	 bunun	 adı
güzellik.	 İnsanları	 sarhoş	 eden,	 parasal	 değer	 biçilemeyen	 güzellik.	 O
dönem	 ressamının	 tabloya	 akıttığı	 güzel	 ruhu,	 emeği,	 sevgiyi	 gözlemci
hissediyor.	 Verilen	 mesajın	 çok	 bir	 önemi	 yok.	 Sanatçı	 ile	 gözlemciyi
birbirine	bağlayan	boyalar,	tablo	ve	o	ruh,	güzelliği	oluşturuyor.	

Sanat	bu	bağlamda	hayatı	güzelleştiren,	iyileştiren,	kurak	insanlığa
su	 oluyor.	 İnsan	 o	 kadar	 sınırlı,	 içe	 kapanık	 ve	 sağlıksız	 ki	 sanat,	 bizi
üstün	 olanla	 tanıştırıyor.	 Tanrıya	 giden	 bir	 patika...	 O	 güzel	 kokuyu	 bir
kere	 teneffüs	 ettin	 mi,	 onu	 içinde	 tutmayı	 bir	 kere	 öğrendin	 mi,	 izle
değişimi.	 Bütün	 hayatın	 güzelleşiyor,	 etrafın	 yeşilleniyor	 ve	 üzerine
senden	bir	çiçek	açıyor.
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Şehir	 içinde	 toplu	 taşımaya	para	vermiyorduk.	Etik	mi?	Değil.
Iran’daki	ahlak	polisleri	gibi	Balkanlar’da	da	otobüs	ahlakı	polisleri	vardı.
Görevliler	 tipinde	 para	 ödememişlik	 görürse	 bilet	 soruyordu.Avrupa
kültürünün	 kokularını	 alıyorduk,	 görevler	 bölünmüştü.	 Şoför	 aracı
kullanmakla,	bilet	polisi	de	kaçak	gözlemi	 ile	sorumluydu.	Türkiye’de	 ise
şoför,	 araç	 dahilindeki	 her	 şeyden	 sorumluydu.	 Abilerimiz	 otobüs
içerisinde	hegemonyasını	kurmuştur;	aracı	kullanmanın	dışında,	parasını
ödemeyeni	bulur,	kameradan	arka	sıraya	geçmeyenleri	izler,	uyarır,	taciz
durumlarında	taciz	edeni	belirleyip	otobüsten	dışarı	atar.Kısacası	şoförün
görevi	yalnız	kendi	hayal	gücü	ile	sınırlandırılmıştır.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Bir	 gün	 otobüste	 biletsiz	 olarak	 yakalanmıştık	 ve	 bizi
indirmişlerdi.Otobüs	 ahlak	 polisleri	 tepemize	 çıkmıştı.Bize	 bir	 kağıt
gösterdiler.	 Kağıtta	 İngilizce,	 nazik	 bir	 dille	 100	 Euro	 ceza	 ödememiz
gerektiği	 yazıyordu,	 aksi	 takdirde	 karakola	 gidecektik.	 Maya	 bu	 sorunu
çözmeliydi.	 Makuri	 kolay	 yükselebilen	 karakterinden	 dolayı	 ateş
saçıyordu.	 Ben	 sakince	 paramız	 olmadığını	 anlatıyordum.Halk
etrafımızda	bir	daire	oluşturmuştu.Karakolda	yatmayı	bile	göze	almıştım,
çöpe	 100	 Euro	 atamazdık.Noktaları	 birleştirmeli	 ve	 bu	 durumdan
kurtulmalıydım.	 Küçük	 bir	 oyun	 oynadım;	 İngilizcesi	 iyi	 olan	 ve	 bizi
polislere	çeviren	abiyi	hedef	alarak	konuşmaya	başladım:

.Halka	bir	sesleniş.

-	Ülkenize	 gelmiş	 turistlere,	 kültürünüzü	 tanımak	 isteyen	 insanlara
bu	 deneyimi	 yaşatmak	 istiyor	 musunuz?	 Buradan	 döndüğümde	 bu
deneyimi	 herkese	 aktaracağım.	 Bu	 ülkenin	 turistlere	 iyi
davranmadığından	 bahsedeceğim.Milletinizin,	 kültürünüzün	 bu	 polisler
yüzünden	karalanmasına	göz	mü	yumacaksınız?

Bu	 milliyetçi	 konuşma	 üzerine	 abimiz	 cümlelerimi	 İngilizce’den
çevirdi	 ve	halkın	desteğini	aldık.	Halk	yanımızda	durdu.Polis	 çağrılmıştı
fakat	gelmesine	az	kala	halkın	desteğiyle	serbest	bırakılmıştık.	Hiçbir	şey
ödemeden	oradan	ayrıldık.	Sırf	bu	durumdan	ders	aldığımızı	 kendimize
kanıtlamak	için	diğer	toplu	taşıma	araçlarına	da	para	ödemedik.Toplumca



alçak,	haysiyetsiz	davranışlar	sergiliyorduk.Eminim	ki	bu	satırları	okurken
bazılarınızın	 gözünde	 alçak	 bir	 insana	 dönüşüyorum.	 Algınızda	 alçak
olmama	 gibi	 bir	 role	 sahip	 değilim	 ve	 inanmadığım	 toplumsal	 kurallara
karşı	 bir	 sorumluluk	 hissetmiyorum.	 Kurallarca	 oluşturulmuş	 kafeslerin
var	 olmadığını,	 yasaların	 beni	 biçimlendirmemesi	 gerektiğini
düşünüyorum.	O	görülmez	kafes	artık	daha	görünmez;	kuşlar	artık	daha
özgür.

Toplumsal	kurallar	toplum	için	inşa	edilmiştir	ve	bazen	bireyin	öznel
durumunu	 tahlil	 edemezler.	Toplumsal	kuralları	 incelediğimizde	genelde
bir	eşitlik	gözlemleriz.Adalet	değil,	eşitlik.Fakat	eşitlik,	adil	olan	değildir	ve
her	 öznel	 durum	 birbirinden	 ayrık	 şekilde	 değerlendirilmelidir.	 Örneğin,
trafik	 kuralları.	 Hız	 sınırı	 geçildiğinde,	 araç	 sahibine	 hıza	 bağlı	 olarak
ceza	 yazılır.	 Aynı	 hızda	 radardan	 geçen	 bütün	 arabalar	 eşit	 cezalara
çarptırılır.	Sizce	tek	değişken	hız	mıdır?	Norveç’te	başka	değişkenler	de
değerlendirilir;	 araç	 sahibinin	 gelir	 düzeyi,	 aracın	 fiyatı	 vb.	Asgari	maaş
alan	 biri	 ile	 bir	 milyoner	 için	 aynı	 cezalar	 farklı	 etkilere	 sebep	 olabilir;
parasal	değer	açısından	eşit	100	Euro	bu	iki	kişi	için	çok	farklı	değerlere
sahiptir.	 Bu	 boşluk	 sebebiyle	 ceza	 değiştirilmiştir	 ve	 zengin	 adam	 hız
sınırını	aşınca	çok	daha	 fazla	öder.	Toplumsal	 kuralları	 inceleyince	adil
olmayan	daha	nice	örnek	bulacaksınız.	

Başka	 bir	 örnek	 ise	 işlevsizlik.Ülkede	 hiçbir	 araç	 çalışmıyorken,
yayalar	 kırmızı	 ışıkta	 duruyor.	 Bunu	 daha	 çok	 Avrupa’da	 gözlemleme
fırsatım	oldu.	Medeni	 insan	eylemlerini,	 kurallara	emanet	etmişti.Kuralın
asıl	 amacı	 yayann	 karşıdan	 karşıya	 sağlıklı	 bir	 şekilde	 geçmesini
sağlamaktır.Sabahın	 4’ünde	 yolda	 araç	 olmadığından	 öznel	 bir	 durum
oluşur.Bu	durum	açısından	kural	işlevsizleşmiştir.

Sonuç	 olarak	 kurallar,	 hayatı	 kolaylaştırmak	 yerine	 uyulması
zorunlu	 tutulan	bir	zarar	mekanizması	olmaya	başladığında;	yani	break-
even	 point	 i	 gördüğüm	 anda,	 kurallara	 uymaktan	 vazgeçebiliyorum.
Sizleri	 de	 kendi	 hayatınızın	 süzgecini	 elinizde	 tutmaya	 davet
ediyorum.Doğru	 ile	yanlışı	ayırt	edebilen	bir	akla	erişmiş	birey,	doğruyu
bulacaktır.Matrix’den	uyanalım	mı?	
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Tiran’dan	 sonra	 aydın	 bisikletlinin	 de	 önerisiyle	 yolumuzun
üstündeki	 Elbasan’a	 uğradık.	 Sabah	 saatlerinde	 vardığımız	 için
eşyalarımızı	 şehrin	girişinde	bulunan	esnaf	 lokantamsı	bir	 yere	bıraktık.
Şehirde	 onca	 yükle	 dolaşmak	 istemiyorduk.Kabuğunu	 bırakmış
kaplumbağalar,	 en	 başta	 yüksüzlüğün	 şaşkınlığında	 zıplaya	 zıplaya
yürüyorlardı;	 kabuklarını	 bırakmanın	 iyi	 bir	 seçim	 olmadığını	 sonradan
anlayacaklardı.	 Elbasan	 önerilenin	 aksine	 ilgi	 çekici	 bir	 yer	 değildi.
İstanbul,	Ünalan’ı	geziyor	gibi	hissediyordum.	Aydın	arkadaşı	aydın	kabul
ettiğimden	 olacak	 ki	 her	 bir	 sokağı	 döndüğümde	 şaşırmayı
bekliyordum.Yanıldım.	 Metrobüsün	 aktarma	 durağı	 olan	 Elbasan	 bizi
tatmin	 etmedi.	 Güzelliği	 dışta	 bulamayınca	 içe	 yöneldik.	 Yeşil	 çimenler
güzel	bir	deneyim	için	yeterli	olabiliyor.Önce	kokmuş	ayakkabılar	ayaktan
çıkar,	 çorabın	 sıcaklığı	 yavaş	 yavaş	 azalır.Ayağa	 yapışmış	 çoraplar	 da
çıkar.	 Ayak	 çimenle	 temas	 ettiği	 anda	 halay	 başlar.Maya	 yere	 hasret
kalmış	 bir	 süre.	Bu,	 çişini	 uzun	 süre	 tutan	birisine	benzer.	 İlk	 damlanın
yere	teması	gibidir	çıplak	ayağın	yere	teması.	Her	iki	durumun	da	bende
yükselttiği	 dopamin	 seviyesi	 aynıdır.Günde	 en	 az	 1	 kere	 ayak-	 çim
seremonisini	yaşarız.	

												Çim	bulunduktan	sonra	hemen	bir	sandviç	sarılır,	karın	güzelce
doyurulur.	Bu	kombinasyon	sağlandıktan	sonra	cehennemin	bahçesinde
olsak	 dahi	 saunada	 gibi	 hisseder,	 gelecek	 zebaniyi	 de	 tellak	 olarak
görürüz.	 Biz	 keyfimizin	 üstüne	 keyifler	 yığmaya,	 gerekirse	 kaçak	 kat
çıkmaya	devam	edelim,	zaman	geçiyor.	Bir	bakmışız,	yine	güneş	saati	ile
yaşadığımız	 saat	 bir	 değil.Bizim	 için	 geçen	 güzel	 zamanlar	 dünyaca	 1
günü	bitirmiş,	hava	kararmış.

Hemen	 Takuri’ye	 dönerim,Eşyaları	 almalıyız	 yoksa	 lokanta
kapanacak,	akşam	oldu.

Hayat	 durmuştur,	 herkes	 mavi	 ekran.	 Onca	 zaman	 takılmış	 ve
eşyalarımızı	 unutmuştuk.Karnımız	 son	 derece	 tok	 olduğundan
eşyalarımızı	 bıraktığımız	 yeri	 bulmakta	 zorlanacaktık.	 Ben	 Takuri’ye
güveniyordum.	 Kendisi	 yolculuk	 süresince	 bizim	 Google	 Maps’imiz
oldu.Takuri’nin	 hisleri	 çok	 gelişmiştir,	 kendisi	 cosmic	 internete	 bağlı	 bir



arkadaştır.	 Haritalar	 orada	 indirilmiştir.	 Bir	 yeri	 bulması	 için	 oraya	 daha
önceden	 uğramış	 olması	 gerekmez.	 Yanımda	 böyle	 bir	 yol	 arkadaşı
olduğundan	 gözüm	 kapalı	 gezerim.Zaten	 açık	 olunca	 da	 kuşları,
insanları,	 yani	hareket	eden	her	şeyi	 inceliyorum.Kısacası	mekan	algım
yok.	 Dünyanın	 herhangi	 bir	 noktasındayım	 ve	 yalnızca	 bu	 bilgiye
sahibim.Bütün	 sorumluluk	 Takuri’deydi	 ve	 Takuri	 çok	 fazla	 sandviç
yediğinden	cosmic	ağa	bağlanmakta	sorun	yaşıyordu.	Kısacası	Takuri	iyi
çekmiyordu.Bende	wifi	yok,	Makuri	de	nerede	olduğumuzu	soruyordu.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Kısacası	 2	 saatlik	 arayışın	 sonunda	bile	eşyalarımızı	 nereye
koyduğumuzu	bulamadık.	Saat	geç	olmuştu.	Sonra,	geç	de	olsa,	bulduk;
anlaşılan	 Takuri	 sadece	 yavaş	 çekiyordu.	 Geç	 bulmuş	 olmamızın	 bazı
sonuçları	vardı;	esnaf	lokantası	kapanmıştı.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Kaldık	mı	eşyasız.	Hadi	bakalım.Ne,	yoksa	hava	mı	soğuyor?
Hayati	 bir	 kararla	 yanıma	 kolsuz	 tişörtümü	 almıştım.	 Anlaşılan	 hayat
bugün	bizimle	eğlenecek.	

Sokakta	 kalma	 deneyimlerimiz	 boldur,	 bunu	 da	 bir	 şekilde
atlatacaktık.Bizi	 zorlayan	 şey	 eşyasız	 kalmamızdı.Ben	 Takuri	 ile
Makuri’ye	Pollyannacılık	oynuyordum;	bakın	bu	yıldızları	 izleyeceğiz,	bu
güzel	 deneyim	 için	 üzülmeyin.İçimden	 de	 düşünüyordum,	 onlar	 sevgili
olduklarından	 birbirine	 sarılıp	 ısınacaklar,	 ben	 daha	 fazla	 üşüyeceğim.
Yıldızlara	daha	fazla	ihtiyacım	var	anlaşılan.

Nerede	 yatalım?	 Akla	 ilk	 olarak	 ümmeti	 Muhammed’in	 (sav)	 evi
gelir.Camiler…	Sana	sığındık,	Allahım.	Kol	kanat	ger	bize	şu	poyrazı	çok
hissetmeyelim.	 Duamızın	 akabinde	 arayışa	 başladık,	 gördüğümüz	 her
caminin	 kapısını	 zorladık	 ama	 ümmetten	 ne	 salat	 ne	 salat	 geldi.İmam
huzurla	uyumuş,	rüyasında	sabah	namazını	kıldırıyordu.	

												2,3	derken	büyük	bir	cami	bulduk.	Bahçesinin	kapıları	kilitliydi,	biz
de	 korkuluklardan	 atlamaya	 karar	 verdik.	 Ben	 atladım,	 benden	 sonra
Makuri	 atladı;	 en	 son	 Takuri	 atlayacaktı	 ki	 havada	 asılı	 kaldı..	 Aman
Allahım,	bize	şah	damarımızdan	daha	yakın	olan	hak	kendini	Takuri’nin
üstünde	gösteriyordu.	Bir	anlığına	herkes	imana	geliyordu.	Takuri	havada
ellerini	 savuşturuyordu.	 Yardım	 edin	 dediğinde	 anlamıştık;	 üstünden
atladığı	mahşer	kazığı	Takuri’nin	şortuna	öyle	bir	saplanmıştı	ki	iki	ayağı
havada	 asılı	 kalmasına	 sebep	 olmuştu.O	 an	 Takuri’yi	 fizik	 dersindeki



makara	denge	sistem	örneği	olarak	gördüm.

												Takuri’yi	Rabbin	imtihanından	kurtardık.Son	bir	hevesle	caminin
kapısını	kontrol	ettim,	kapı	kapalıydı.Yer	aramaktan	bıkmıştık,	yeşilliklere
dona	 dona	 serildik.	 Biraz	 sandviçimiz	 vardı,	 onları	 yiyip	 uyuyakalalım
dedik	çünkü	cüzi	 irademizle	yatamıyorduk.	Hava	çok	soğuk	olduğundan
uyumak	bizim	seçimimiz	dahilinde	olamazdı.	Sandviçleri	tıka	basa	yedik,
o	ağırlıkla	uyuruz	diye	düşünüyorduk	ancak	sativaymış…

												Takuri	uygun	bir	yer	bulma	amacıyla	bizi	bıraktı.Sevgilisini	Cami
avlusunda	 büyük	 bir	 imtihan	 verirken	 görmek	 Takuri’yi	 yer	 bulma
konusunda	motive	 ediyordu.	 Bense	 orman	 adaptasyonu	moduna	 geçip
cami	 bahçesindeki	 palmiye	 yapraklarından	 battaniye	 yaptım	 ve
Makuri’nin	 üstünü	 örttüm.	 Biz	 bunları	 yaşarken	 caminin	 bahçesinde
yaşayan	 köpekler	 evlerini	 bizimle	 paylaşmak	 istemediklerinden	 sürekli
havlıyorlardı.	Orada	geçirdiğimiz	tüm	zaman	diliminde	7	saniye	aralıklarla
havlamalar	 duyuyorduk.	 Hem	 orada	 olduğumuzu	 belli	 ediyor,	 hem	 de
uyumamıza	engel	oluyorlardı.	Vahşileştim	ve	köpeğin	peşinden	koştum.
Köpek	 dişlerim	 onun	 kadar	 sağlam	 olmasa	 da,	 homo	 sapiens	 aklına
sahiptim;	onu	hemen	alt	ederdim.	 İçimde	geçen	bu	 idsel	konuşmalar	ve
eylemler	sonucunda	köpek	uzaklaştırıldı.

												Ayaklandık.	Ayağa	kalktığım	anda	saunadan	şok	havuzuna	girmiş
gibi	hissettim.Soğuk	çıplak	bedenimle	sevişiyordu.Bir	mekan	bulup	içinde
oturmaya	 karar	 verdik.Mezarından	 doğan	 zombiler	 gibi	 sağ	 omzu	 cami
toprağına	bulanmış	halde	bir	bar	aramaya	başladık	ve	bulduk.	Mekanın
içinde	 ilginç	bir	ortam;	sadece	biz	ve	çalışanlar	vardık.	Takuri	gitmemiz
gerektiğini	 söylüyor.	 Mekan	 biz	 çıkmadığımız	 için	 açık	 duruyor	 gibiydi.
Tabi	 gerçek	 nedenini	 bilemeyiz;	 her	 zamanki	 gibi	 hepsi	 bir	 trip	 olabilir.
Çıktık.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Hareket	etmek	 iyi	geliyordu.	Enerjiyi	harekete	çevirirken	açığa
çıkan	sıcaklık	vardı	ve	bu	tepkime	bizim	 için	bir	umut	 taşıyordu.	Forrest
Gump	olmayı	o	gece	için	kabul	edebilirdim.

												Yürürken	Makuri	ile	bir	binanın	girişi	gözümüze	ilişir.	Birbirimize
bakarız,	 “aaaa”	 deriz.Karanlık	 girişe	 yaklaşırız.	 Bir	 de	 ne	 görelim:	 bir
kanepe	ve	binanın	 içerisinde.	Çölde	su	bulmuştuk.	O	an	gökten	bir	 örs
düşse…	



												3	ahmak	yan	yana	oturdu	ve	uyumaya	çalıştı.	Saat	4	olmuştu.	O
an	 karşıdan	 bakıyordum	 bize.Kırmızı	 kanepe,	 dışa	 yakın	 olan	 sırasıyla
Takuri,	 Makuri	 ve	Maya...	 Gülüşmeye	 başladılar.	 Hiç	 ses	 yapmamaları
gerektiği	 için	 gülüyorlardı,	 konuşmamaları	 gerektiği	 için	 de
konuşuyorlardı.Maya’nın	 gözüne	 battaniyeler	 ilişti:	 Bir	 dairenin	 önünde
battaniyeler,	onun	üzerinde	bir	muşamba,	onun	da	üzerinde	büyük	bir	taş
vardı.	 Ademoğlu	 hep	 daha	 fazlasını	 istemiştir.	 O	 elmayı	 yemek,	 o
battaniyeyi	örtmek	 istemiştir.	Maya	kalktı,	 battaniyeyi	 çıkartmaya	çalıştı,
daireden	 sesler	 geldi.	 Duş	 sesleri.Hemen	 kanepeye	 geri	 döndü,
yakalanmaktan	 korkuyordu.	 Neticede	 bir	 işgal	 durumu	 vardı.Yine
gülüşmeye	 başladık.Maya’nın	 yüzündeki	 çaresiz	 yakalandık	 bakışı	 ve
koşuşu	 Takuri	 ve	 Makuri’yi	 kahkahalara	 boğdu.	 Maya	 pes	 eder	 mi	 ?
Tekrar	gitti,	yine	ses	duydu,	geri	koştu	fakat	son	bir	kere	daha	denedi.	Bu
sefer	ses	çok	daha	yakından	gelmişti.

Hemen	 kanepeye	 kendini	 attı	 ve	 Makuri’yi	 tuttu.Adam	 geliyordu,
ayak	 sesleri	 buna	 bir	 işaretti.	 Makuri	 birden	 error	 verdi	 ve	 uçan	 adam
sabri	 gibi	 kaçmak	 üzere	 kanepeden	 sıçradı.Hemen	 Makuri’yi	 kolundan
tuttum.Uyuyor	 numarası	 yapacaktık,	 durumu	 anlatıp	 orada	 kalma	 izni
isteyecektik.	Gözler	kapalı	hiç	ses	çıkarmıyorduk	ki	kapı	açıldı.

Adımlar	 yavaş	 yavaş	 bize	 yaklaştı	 ve	 önümüzde	 durdu.Ben
Bollywood	 filmlerindeki	 uyanma	 sahnelerini	 aratmayacak	 bir	 şekilde
gözlerimi	 ovalayıp,	 esneyip,	 uyandım.	 Karşımda	 üstsüz,	 3’ümüzün
toplam	 hacminden	 büyük	 bir	 adam	 vardı.	 Arnavutluk	 celladının	 o
apartmanda	yaşadığını	tahmin	edememiştik…

Adama	 hemen	 durumu	 açıklamaya	 başladım.	 İngilizce
konuşuyordum	 ama	 adamdan	 hiçbir	 tepki	 almayınca	 dili	 bilmediğini
anlamıştım.	 Tarzanca	 ve	 basit	 İngilizce’ye	 döndüm.Adama	 “turist	 turist”
diyor,	 sonra	 eşyalarımızı	 bir	 yerde	 unuttuğumuzu	 tiyatrolaştırarak
anlatıyordum.	 Yürüyen	 sırt	 çantalı	 adam,	 çantasını	 mekana	 bırakıyor,
mutluca	Elbasan’ı	geziyor,	 lokantaya	dönüyor,	 tık	 tık	 tık	kapı	kilitli...	Abi
bizi	anladı	mı,	anlamadı	mı	hiç	bilmiyorum	ama	cevap	vermeden	döndü,
2	 volta	 attı.	 N’apayım	 bunları	 dercesine	 iç	 geçirdi.	 Karar	 anını
bekliyorduk,	 hükmümüz	 neyse	 yapmaya	 hazırdık.	 Abi	 döndü	 ve	 bize
battaniyeleri	 verdi.	 Saat	 7’yi	 gösterdi	 ve	 dairesine	 döndü.	 2.5	 saat
uyuyacaktık	ama	uyuyacaktık.	



												Olayların	akabinde	3	ahmak	güle	güle	uyuyakalmıştı.	Tam	rem
uykusuna	dalacaktım	ki	abimiz	bizi	uyandırdı.

	



MAYANIN	YOLU	BÖLÜM	13	–	DALGALI	–	MAKEDONYA	YOL
	

Yelkenlerimizi	 açtık,	 Lodos	 rüzgarları	 yakalamak,	 Makedonya’ya
geçmek	 istiyorduk.Otostoplarımız	 yaver	 gitti	 ve	 kendimizi	 Ohrid	 de
bulduk.	Takuri	ile	Makuri’nin	ertesi	gün	Üsküp’ten	uçakları	vardı.	Ben	ise
dönüş	 biletini	 daha	 almamıştım.	 Ucu	 açık	 deneyimler	 hep	 beni
etkilemiştir.Otostopla	dönemiyordum	çünkü	politikacıların	 rüyaları	 benim
hayatımı	 etkiliyordu.	 Yeşil	 pasaportum	 yoktu	 ve	 araya	 	 engel	 gibi
koyulmuş	 Bulgaristan	 ve	 Yunanistan	 	 Shengen	 ülkeleri	 vardı.
Politikacıların	realitesi,	insanlığın	ortak	realitesi	oluyordu.	

Benim	 gibi	 sınırları	 kabul	 etmeyen	 insanlar	 ise	 sınırlar	 arasında
sıkışıp	 kalıyordu.Belki	 Homo	 Saphiens	 Hayvanlardan	 Tanrılara	 kitabını
okumuşsunuzdur.Kitap	 insanlık	 tarihini,	 tarih	 öncesinden	 geleceğimize
kadar	 işlemiştir.Yalın,	 samimi	 bir	 dille	 sahip	 olan	 kitap,	 büyük	 resmi
okuyucuya	 sunuyor	 ve	 anahtar	 noktaları	 birleştiriyor.	 Kitabın	 başında
insanlığın	 bu	 güne	 kadar	 gelme	 sürecini	 araştırır.	 Nedeni	 ortak	 algıdır.
Neandertal,	 insandan	 daha	 iri	 daha	 kuvvetli	 ve	 motor	 becerileri	 daha
gelişmiştir.	 Prehistorya	 incelendiğinde	 neandertaller	 büyük	 bir	 olasılıkla
insanlar	 tarafından	 katledilmiştir.	 Ancak	 bahsettiğim	 üzere	 insan	 ile
neandertal	arasında	ki	1	e	1	mücadelede,	neandertal	insanlığı	çok	rahat
alt	edebilirdi.Ancak	İnsanlar	birleştiler	ve	sayıca	üstünlüğü	oluşturup,	türü
yok	ettiler.

	İnsan	ortak	bir	algı	kurup,	o	algıya,	rüyaya	inanıp	beraber	hareket
edebiliyor.1	 futbol	 sahasının	 içine	 1000	 lerce	 maymun	 koyarsanız,	 5.
dakikada	 orası	 kan	 gölüne	 döner.	 Milyonlarca	 insan	 yarattığı	 algıda
beraber	 yaşayabilmektedir.	 Ortak	 bir	 şeye	 inanılmıştır.	 Bu	 ortak	 algıya
her	 şeyi	 dahil	 edebiliriz.	 Hukuk,	 	 markalar,	 bankacılık	 sistemi,
kültür,normlar,para	neredeyse	her	şey.	Bu	gün	bir	otobüse	biniyorsunuz,
otobüsün	 içerisinde	daha	önce	hiç	 görmediğiniz	 biri	 otobüsü	 kullanıyor.
Bu	 adam	 neye	 inanıp	 senin	 şoförün	 olmayı	 kabul	 etti	 ?	 Ortak	 algı,	 ve
kolektif	 rüya.	Markalar	 da	da	aynı	 şeyi	 gözlemleyebilirsiniz.	Markaları	 5
duyu	 organıyla	 algılayamazsınız.	 Çünkü	 markalar	 soyuttur.	 Ancak	 bir
marka	altında	dünya	çapında	milyonlarca	insan	çalışabiliyor.	Çılgın!	



												Mayanın	derdi,	insanlığın	beraberce	çalışabilmesi	değildi.Maya,
oluşturulan	 algı	 	 ile	 doğanın	 gerçeği	 arasındaki	 boşluğu	 görüyordu.I-
Ching	 i	 okuyun.Antik	 çin	 yazıtıdır.Kehanetin	 kitabı	 olarak	 geçer;Lao
tse’nın,	 Konfüyüs’ün,	 Sokrates’in	 esinlendiği	 bir	 kitaptır.Kadim	 bilgiler
kitabı,	karıncaları	anlatır,	yağmuru	anlatır,	yükselen	suyu	anlatır.

	Doğanın	sınırları	yoktur,	kuşlar	özgürce	nehirlerin	üzerinden	uçar,
Vücudunun	 sınırları	 kadar	 fiziksel	 eylemlerini	 gerçekleştirir.	 Maya	 ise
başkalarının	 rüyalarında	 yaşadığını	 görüyordu.Bu	 görebilmenin
ağırlığıydı.Bakmak	 acı	 vermez	 ama	 görmek	 bir	 rüzgar	 gibi	 gelir	 ateş
olmuş	 acıya.	 Yayılmak	 istiyordu,	 havaya	 karışmak	 oradan	 toprağa
karışmak	sonra	ateş	olmak.Bu	istekleri	dönüştüremiyordu,	kendi	ateşinde
kavruluyordu.Pervanenin	 ateşle	 olan	 ilişkisi,	 ateşi	 görüyor,	 yanacağımı
biliyorum	ama	fiziğim	yansa	da,içimdeki	ateş	başka	bir	ateşle	bulaşacak.
Kabul!

Ohride	vardık,	Koca	bir	gölün	yanına	kurulmuş	bir	şehir.	Göl	uçsuz
bucaksız,	 balkanların	 en	 büyük	 gölü.Su	 elementi	 tekrar	 önemini
gösteriyordu.İnsanlar	 oturmuş	 büyüleyici	 gölü	 izliyorlar,	 kenarında
yürüyüşler	 yapıyordu.	 Su	 sanki	 şehrin	 enerlisin	 çekiyordu.	 İnsanları
nötrlüyordu.	 2	 dakikalık	 bir	 seyir	 kişiyi	 gelecekten	 geçmişten	 koparıp
sadece	gölü	izlemeye	itebiliyordu.

Üstümü	 çıkardım	 atladım	 göle,	 belki	 solungaçlarım	 yoktu	 ama
sudan	 nefes	 alıyordum.Bir	 serinlik	 bir	 bütünleşme	 bir	 oluş.Su	 bütün
vücudumu	sarıyor,	her	bir	hücrem	suyun	tadına	bakıyor.	Havaya	alışmış
olan	 bünyemiz,	 hava	 tarafından	 sarıldığımızı	 hissetmez.Törpülenmiş
alışıla	 gelmiş	 bir	 hissiyat	 hava.Her	 an	 havanın	 kucağında	 oturduğunu
biliyor	 musun	 ?	 Dünya	 bize	 sarılıyordu.	 Düşünün	 atmosferin	 içinde	 ki
adem	 oğulları,	 doğa	 ana	 sana	 sarılmış.Her	 zaman	 içindesin,ona	 göre
evrilmiş	 onun	 içinde	 var	 olabilensin.Elini	 salla	 boş	 havada,	 dalgalandır
havayı,	 çek	 ciğerlerine	 nefesini	 hayat	 bulsun	 bedenin.İliklerine	 kadar
hisset	var	oluşunu,	oyunun	içindeki	gerçekleri	keşfet.	

Ancak	kanma	Ademoğlu,Hakikat	bu	değil.Bu	sadece	bir	gerçek.Ne
değdiğin	 hava	 nede	 bir	 su.	 Hepsi	 senini	 içinde	 var	 olan	 bir	 hissiyat.
Havaya	 değdiğini	 m	 sanırsın	 ?	 Bilim	 derki	 atomlar	 birbirini	 iter	 sende
değdiğini	 sanırsın.	 Toprağı	 kahverengi	 mi	 görürsün	 ?	 Kodlanmış
beyninde	bir	tepkidir	renk.	Köpekler	de	siyah	beyaz	görürmüş.Algı	kodları



farklıdır.	 Bunları	 niye	 mi	 söylüyorum.	 Seni	 uçurumdan	 aşağı	 atmak
istiyorum.	 İnandığın	 dünyayı	 yok	 etmek	 istiyorum.	 Yada	 uçurumdan
düşmekte	 olduğunu	 ve	 gördüğün	 dünyanın	 gördüğün	 gibi	 olmadığını
hatırlatmak	istiyorum.	Colamızın	Asidi	fazla	kaçtı.

Kulak	 ver	 bana,	 çıkar	 kulağını.Çıkar	 o	 sürekli	 taktığın	 hayat
kulaklığını.Gördüğüne	 o	 kadar	 inanmışsın	 ki,	 gözün	 çok	 kara.	 Senden
görmediğine	 de	 inanmamanı	 istiyorum.Kontrol	 ediliyorsun	 ademoğlu.
Gördüğünü	sandıklarınla	kontrol	ediliyorsun.Hata	yapma	payını	 kendine
yediremiyorsun.	 Bir	 ömür	 boyu	 bir	 düşünceye	 inanmış	 tatlı	 amca,
hakikatla	 arana	 perde	 inmiş.Sıkı	 sıkı	 sarıldığın	 her	 şeyi	 bırak.Kendi
duyularının	 oluşturduğuna	 kanma.Bir	 şeye	 inanmamak	 yaslanacak
duvara	 sahip	 olmamaya	 benzer.Bundan	 korkup	 düşünmekten	 kaçar	 bu
ademoğlu.Ama	 duvarın	 olmadığını	 bilmekte	 seni	 duvar	 gibi	 sağlam
yapabilir.Bu	bir	kumar!	Güveniyorsan	oyna.

Her	 şeyi	 bıraktığında	 gerginlik	 bitiyor,	 hafifliyorsun.Havadan	 daha
hafif	oluyorsun,	helyum	oluyor	göklere	çıkıyorsun.Bak	o	zaman	bir	yıldız
oluyorsun.O	 zaman	 ayrım	 olmuyor,	 kimseye	 kızamıyorsun.O	 zaman
bütün	 öğretilerde	 bahsedilen	 son	 öğretiye	 ulaşıyorsun	 ve	 kabul
ediyorsun.Kabul!Olana,	 olacağa,	 oluşana	 kabul.Her	 düşünce	 yükünden
arınmışsan	 güçsüz	 olmazsın.Bir	 ağaç	 bir	 rüzgarda	 yıkılabilir	 ama	 bir
saman	rüzgar	gelince	sadece	eğilir.

Yıldızın	 oturduğu	 boşluk	 seni	 korkutmasın.Sen	 yıldız	 olmuşsun	 etraf
karanlık	olsun.Bir	önemi	yok.



MAYANIN	YOLU	BÖLÜM	14	–	YALIN	IZ	–	OHRID
	

Kısacası	 ayrıldık.	 Bunca	 serüveni	 beraber	 yaşamıştık.Takuri	 ile
Makuri	 çiftine	 Ohrid’de	 elveda	 dedim.Kuş	 oldular	 uçtular.Araçlarına
bindiler,	 eller	 sallandı.Aracın	 egzozunu	 görmeye	 başladığımda	 kafamı
çevirdim,	karşımda	farklı	bir	dünya	vardı.Bu	dünyanın	hükümdarı	bendim,
kararlar	konsensüs	ile	değil	benim	otoritemle	alınacaktı.	Benin	içinde	de
benler	 olduğundan,	 yine	 tek	 değildim.Sürekli	meclisler	 toplantılar,	 karar
aşamaları	 sürecekti.	 Maya	 bu	 benleri	 uzun	 zamandır	 tanıyordu,
aralarında	 politika	 yapmak	 isteyen	 olduğunu	 anladığında	 onu
susturabiliyordu.İçimde	bir	faşist	olduğu	doğrudur.

Şimdi	 yalnız	 mıydım?	 şu	 yalnızlık	 ne	 güzel	 kötü	 bir	 şey.	 Bazen
çiçeğine	 su	 verir,	 bazen	 ise	 toprağını	 kurutur.	 Süreç	 başlamıştı.
Yalnızlığa	 giriş,	 gelişme	 ve	 sonuç.	 Maya,	 Erdemken	 de	 ,	 Şiarken	 de
çokça	bu	yalnızlık	durumunu	yaşamıştır.	Kimi	zaman	bu	durum	soğuk	bir
odanın	 kaloriferi	 olmuştur.	 Hatırla,	 kıvrandığın	 günü	 hatırla,	 birileri	 ile
paylaşmak	 istediğinde	 paylaşacak	 bir	 kimse	 bulamadığını
hatırla.Soğuktan	 tir	 tir	 titrediğini,	 birisine	 paylaştığında	 	 içinin	 ısındığını
hatırla.Diğer	 durumu	 da	 hatırla	 kavurucu	 sıcakta	 nemin	 yükseldiğini,
aldığın	her	nefesin	içinden	bir	şeyler	çektiğini	hatırla.O	zaman	da	soğuk
bir	duştur	yalnızlık.

Sayın	 okuyucu,	 öncelikle	 sunu	aklından	 çıkarma,	 yalnızsın!	Benlik
odan	 için	 açtığın	 kaloriferler,	 odana	 alışamadığındandır.	 Senin	 odan
zaten	 soğuktur	 sen	 ise	 oyundasındır	 kendinle.	Sonu	gelmez	aldatmaca
denizinde	yalnız	olmadığını	hissetmek	için	çırpınır	durursun.

Kendime	 denizler	 yarattım,	 üstüne	 dalgalar	 çizdim,	 sonra	 dalgalar
geldi	 üzerime	 üzerime.	 Kimi	 zaman	 boğuldum	 kendi	 dalgalarımda.Kimi
zaman	 ise	 hatırladım	 dalgaları,	 dalgalar	 gelmeden	 önce.	 Şimdi	 sana
dalgaların	 sana	 gelmeden	 önce	 o	 dalgaları	 nasıl	 hatırlayacağını
anlatacağım.	 Ancak	 önce	 yutmuş	 olduğun	 taşı	 çıkar.O	 taş	 çıkmadan
dalgasız	denizde	boğulursun.Taşı	kus.Taşsız	senle	tanış	bakalım.	

Miden	hafifledi	mi?		



Jose	Saramago'nun	körlük	kitabını	okudun	mu?	Önce	1	kişi	sonra	2
kişi	sonra	bütün	dünya	kör

oluyor.Körlük	 bir	 salgın	 hastalık	 olarak	 yayılmış	 durumda.	 Bütün
kurallar,ortam	değişiyor.

Artık	 gece	 ile	 gündüzün	 farkı	 yok.	 İnsanlar	 gece	 ve	 	 gündüze	 göre
uyumuyor,	uyanmıyor.Artık	güzellik

algılayışı	tamamen	değişmiş.	Koku	algısı	görmenin	yerini	almış.Yazar	bir
dünya	 yaratmış	 ve	 insancıkları	 içine	 saçmış.Sonra	 oturmuş	 gözlerini
kapatmış	ve	yarattığı	karakterleri	incelemiş,	olayları	gözlemlemiş.

Bizlerde	 bazen	 bazı	 dünyalarda	 var	 oluyoruz,	 bütün	 koşullar
konumlar	değişiyor	ve	zamanla	adapte	oluyoruz.En	ilginci	hayal	et.	Şuan
en	 ilginç	 var	 olsa	 2	 gün	 sonra	 senin	 için	 sıradan	 olacaktır	 ve	 duruma
alışacaksındır.1	ay	sonra	belki	aklına	dahi	gelmeyecektir.	Fiziksel	açıdan
Kutup	 ayısı	 kutuba	 nasıl	 adapte	 olmuş	 ve	 yaşamını	 sürdürüyorsa	 biz
insanlarda	mental	açıdan	kutuplar	yaratıp	onlara	adapte	oluyoruz.Adapte
olamayan	geçmişe	sıkı	sıkı	bağlı	olan	ve	sürekli	olmuşu	isteyen	zihin	ise
kendisine	zarar	veriyordur.	

Olmuş	ile	olan	arasındaki	boşlukta	sallanır	durur.	Şuan	şu	klavyede
gezinirken	 k	 harfine	 daha	 sert	 basmam	 gerektiğini	 görüyorum,	 aksi
taktirde	 k	 harfi	 yazılamıyor.Yazı	 anlamını	 yitirecek	 ve	 çüreyecektir.Su
yazı	nasıl	dim	dik	k	harflerini	sunuyor.Peki	sen	k	okuyucusu?

												Arkadaşlarım	gitti	demiştim,	bu	yeni	dünyaya	bir	başlangıçtı.	Artık
yeni	 dünya	 dinamikleri	 farklıydı.Yer	 çekimi	 yerini	 gök	 çekimine
vermişti.Bu	 dünyada	 pizzalar	 insanları	 yiyor.	 Tamam	 o	 kadar	 da
değil.Karşılıklı	bir	yeme	var.	Ağzına	attığın	pizza	mide	asidini	yiyor,	mide
asiti	 midenin	 kapılarını,	 mide	 atp	 yi	 sen	 ise	 pizzayı.Elime	 mozerella
bulaştı,	Peçete	var	mı	?	

Ohrid	 gölünün	 karşısına,Ohrid	 karakolunun	 yanına	 koydum
çadırımı.Neden	 karakol	 önü?	 En	 yasak	 olduğunu	 düşündüğüm	 yer
orasıydı.Kim	daha	önce	bunu	yapmıştır	ki?	Yada	hangi	asker	karakolun
yanına	çadır	kurulmuştur	diye	bakınır	ki.Bir	noktaya	saatlerce	bak	sonra
o	 noktayı	 göremediğini	 görürsün.En	 çok	 baktığın	 nokta	 kör
olmuştur.Bende	 tam	 bu	 sebeple	 askerlerin	 kör	 noktasına	 çadırımı



kurdum.Tam	 o	 gün	 Ohrid	 stadyumunda	 herkesin	 bildiği	 bir	 rock	 grubu
çıkıyordu.	Herkesin	bilmesi	hep	beni	unutmaya	itmiştir.
Günlerden	 cumartesi.	 Bütün	 şehir	 sokaklara	 dökülmüş,	 kol	 kola
geziniyordu.Ben	 ise	 onların	 beraberliği	 kadar	 yalnızdım.	 Ay	 göle
yansıyor,	 ben	 ise	 yansımanın	 bana	 yansımasını	 izliyordum.Sadece	 bir
yansımaya	bakarsan	bin	yansıma	görebilirsin.Ohrid	gölü	canavarının	ay
ışığındaki	izini	hayal	edebilirsin.

Gölün	üzerinden	esen	meltem	rüzgarları;	küçük	küçük	gıdıklıyordu
durgun	 suyu,	 ay	 ışığı	 ise	 gölün	 içine	 dalıp	 çıkıyordu.	 O	 gün	 İsis	 sır
perdelerini	 açtı,	 ay	 ışığı	 yansımasından	 bana	 göz	 kırptı.Tam	 o	 an	 Zen
budistlerin	deyimi	ile	gökten	kafama	satori	düştü.	Ben	Satoriye	eğildikçe
o	gidiyordu,	 uzandıkça	uzaklaşıyordu,	 sanki	 ‘O’nu	 	 düşününce	ona	gök
oluyordum.Satoriyi	yer	çekiyor	gök	itiyordu.Düşünmeyince	yer	de,	gök	de
yok	 oluyordu	 yada	 yer	 gök,	 gök	 yer	 oluyordu.	 Çekim	 yasaları
kalkıyordu.Yada	çekmeme	yasası	var	oluyordu.Hoppala	uzaydayım!

Mevlana	 abimiz	 demiş,	 aramakla	 bulunmaz	 ama	 bulanlar
arayanlardandır.Şu	cümlenin	anlamını	da	bulamayacaksın,	ararsan.



MAYANIN	YOLU	BÖLÜM	15	–	ŞARIL	ŞARIL	OTOSTOP		-	OHRID

Gece	 kum	 dizime	 diz	 çöktü,	 ezildim	 altında.Bende	 karanlığa	 diz
çöktüm,	 karanlık	 ezildi	 altımda.	 Yer	 göğe,	 gök	 yere	 döndü.O	 sıra	 ben
rüyadaydım.Sabah	 oldu	 uyandım.Bu	 sefer	 bir	 güvenlik
uyandırmamıştı.Beni;	 	 benin	 uyandırması	 hep	 hoşuma	 gitmiştir,	 diğer
durumları	 da	 normal	 kabul	 ederim.	 Aynı	 gölün	 karşısında	 3	 -4	 gün
uyandıktan	sonra	içimde	başka	tavanlara	başka	yıldızlara	bakma	hevesi
var	 oldu.Çıktım	 otabana,	 kaldırdım	 baş	 parmağımı,	 bekledim	 de
bekledim.Sonra	biraz	daha	bekledim.Bir	kaç	araba	durdu	ama	aynı	yöne
gitmiyorduk.Kavurucu	 güneşten	 kararmış	 olmamdan	 dolayı	 onlardan
olmadığım	düşünülüyor	ve	durulmuyordu.

	 Uzun	 bekleyişin	 kısası	 bir	 araba	 durdu.Araba	 7	 kişilik
jeeplerdendi.Önde	 2	 ortada	 3	 ve	 bagajla	 birleşen	 bölümde	 2	 kişilik	 yer
daha	vardı.Geniş	ailenin	geniş	aracı.Alile	boyu	Nutella,	sıcak	mı	sıcak.50
li	 yaşlarında	 şişman,	 altın	 kolyeli	 beyaz	 atletli	 şöför	 abimiz,	 yanında
dişlerinin	yarısı	dökülmüş	güzel	ablamız,	arkada	20li	yaşlarda	haşim	bir
delikanlı	 ve	 küçük	 saf	 kardeşi	 ve	 son	 olarak	 delikanlının	 köy	 güzeli	 kız
arkadaşı.Arabada	panayır	havası	vardı.En	başta	ingilizce	olmaya	çalışan
diyaloğumuzu	 türkçeye	 döndüğünde	 ortam	 el	 yakan	 ramazan	 pidesi
sıcaklığına	 kavuştu.	 Eğlence	 başlasın!	 Balkanlar’da	 ki	 her	 radyo
programında	olduğu	gibi	coşturan	balkan	ezgileri	dinleniyordu.

Döşü	 kıllı	 abimiz	 arada	 heyecanlanıp	 yanında	 duran	 karısının
kafasına	 bir	 tane	 patlatıp	 öpüyordu.	 Sadizmi	 doğal	 seçilimde	 keşfetmiş
bir	abi.Karısı	ise	önce	yediği	patlak	için	üzülüp	sonrasında	gelen	öpücük
için	seviniyordu	ve	totalde	nötr	kalıp	yolu	izliyordu.Arkada	genç	delikanlı
babası	yola	konsantre	olduğunda	kız	arkadaşıyla	oynaşıyordu,köy	güzeli
ise	 bu	 aile	 yanında	 oynaşma	 fantezisinden	 etkileniyor	 yanakları
pembeleşiyordu.Saf	 küçük	 oğlan	 Muhammed	 ise	 çocukluk	 travmalarını
oluşturmak	 üzere	 ortamı	 gözetliyordu.Ben	 en	 arkaya	 oturmuş	 ortamın
enerjisine	göre	adapte	olup	onlara	uyuyordum.

Abimiz	 İtalya’da	 bir	 silah	 kaçakçısıymış,	 ama	 şu	 ara	 işler



kesat.Memlekete	geri	dönmüş.Bu	araba	ne	böyle!	Balkanlar	Shameless
dizisinin	 içine	 düşmüştüm,	 herkes	 o	 kadar	 doğal	 içten	 ve	 özneldi	 ki
arabada	olduğumu	unutuyordum,	eminim	ki	onlar	da	beni	unutuyorlardı.

Komik	 mi	 komik	 aileye	 bide	 komik	 türkçe	 dahil	 olunca	 iletişimin
komikliği	 boyut	 değiştiriyordu.Söylenebilecek	 her	 kelime	 zaten	 beni
eğlendirebilirken	üstüne	ilginçlik	eklenince…	

Bir	ara	kaçakçı	baba	bana	bakıp	şunu	söyledi;

Baba:	 Bu	 arabada	 herkes	 cenabet!	 Bak	 şimdi	 ben	 zaten	 gusül
abdesti	 almam,	 (yanında	 ki	 kadına	 şaplak	 atar.)	 bu	 karı	 ile	 yeni
seviştim.Sen	cenabet	misin?

Dişsiz	güzel:	Evet(gülümser).

Baba:	 Bu	 benim	 oğlan	 Ben	 olmasam	 kızı	 düdükleyecek.(Oğlan
babasının	oğlu	olduğunu	bir	kere	daha	hatırlayıp	gülerek	onaylar.)

Baba:	 Bu	 güzel	 kız	 cenabet	 değilse	 benim	 oğlanla	 takılmaz.(kız
yakalanmıştır,	oda	gülümser.)

Baba:	Bana	sorar	cenabet	misin?

Ben:	Evet	abicim.^^

Gözler	10	yaşında	saf	Muhammed’e	dikilir.

Baba:Muhammed!	 (babanın	 eli	 ortada	 boş	 bir	 şeyi	 kavrarcasına
ritmik	yukarı	aşağı	iner)	sen	?

Muhammed:	…

Araba	da	kahkaha	fırtınaları	eser	:)

	

O	 diyalog,	 bu	 diyalog	 derken	 Üsküp’e	 varılır	 ve	 güzel	 bir	 köşede
indirilirim.Her	 şey	 için	 teşekkür	 eder	 yola	 devam	 ederim.Bir	 otostopçu
olmak,	 arabada	 hayalet	 olmaya	 benzer.Arabadaki	 insanlar	 için	 sen;	 bir
daha	hayat	boyu	görmeyeceği	bir	insansındır.	Bütün	özeller	açığa	çıkar,
sırlar	 paylaşılır.Özellikle	 cezası	 12	 seneden	 başlayan	 suçlar	 işleyen
insanlarda	 hep	 daha	 yüksek	 bir	 samimiyet	 görmüşümdür.	 Bu	 yüksek



samimiyet,	yüksek	paylaşımlar	ve	güzel	hikayeleri	beraberinde	getirir.	

Dışarıda	bir	 hayat	 var!	Hayal	 edemeyeceğin	 kadar	 çirkin	 ve	hayal
edemeyeceğin	kadar	güzel.Renk	hortumu	çeksin	seni	bulaşsın	üzerine.O
günde	 rengarenk	 bir	 gün	 başlamıştı,	 üstüm	 belki	 biraz	 pisti	 ama	 gün
rengarenk.

Beyinlerimizin	yıkanmadığı	çocukluk	günlerine	gidin.Oyun	oynarken
her	 yerin	 çamura	 bulanmıştır	 ama	 sen,	 annen	 sana	 kızarken	 üstünü
pislettiğini	 farkına	 varırsın.(Pis	 nedir	 ki?	 ah	 nevrotik	 çağ.)	 Kafanda
yaratılmış	pis	 ve	 temiz	 kavramları	 dışında	 çamura	hiç	 dokundun	mu?O
çamurla	duş	alsan	temizlenirsin.	Yada	hiç	bir	hayata	yargısız	bir	şekilde
dokundun	 mu?O	 hayatı	 izlerken,	 ben	 olarak	 izlememeyi	 sağladın	 mı?
Filtreleri	 kaldır,	 perdeleri	 arala	 ve	 sadece	 izle.Her	 hayat	 da	 bir	 pislik
görüyor,	hep	burnuna	kötü	kokular	geliyor.	Nereye	gitse	pis	koku.Aynaya
bir	bakıyor,	burnuna	b*k	bulaşmış.
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Şimdi	 neredeyim	 ?	 Üsküp!	 Şimdi	 demek	 bazen	 çok	 anlamsız
geliyor.Şimdi	derken	geçen	2-3	saniyede	sonsuz	şimdi	varken	ben	nasıl
şimdi	 derim.Neyse...	 Üsküp’teydim.	 Üsküp	 sanal	 bir	 şehre	 benziyordu,
her	yere	yeni	dikilmiş	eski	heykeller	vardı.	Eskiyi	yenileştirmenin	dokuyu
bozduğunu	 düşünüyorum.Anlatılmaya	 çalışılan	 tarihi,	 o	 tarihsel	 doku
içerisinde	 anlatmak,	 gözlemciyi	 bir	 zaman	 makinesine	 sokup	 geçmişe
dönmesini	 sağlayabilir.Olmama	 durumu	 bende	 yapaylık	 düşüncesini
oluşturdu.Şehrin	 her	 bir	 köşesinde	 heykellerin	 var	 oluşu	 bazılarını
müzede	geziyormuş	hissiyatı	 yaratabilir,	 ancak	 sanat	 eleştirmeni	Maya,
heykellerden	boğulmuştu.

Osmanlı,	 dini	 sebeplerden	 heykelciliği	 yasaklamıştır	 ve	 bu	 sanat
Osmanlıda	gelişmemiştir.	 Türkiye	de	gördüğümüz	eski	 heykellerin	 çoğu
Bizans	 döneminden	 kalmadır.Diğer	 heykeller	 ise	 cumhuriyetten	 sonra
yapılmıştır.	 Türkiye	 Cumhuriyetinin	 batılılaşma	 politikalarından	 biri	 de
heykel	 sanatının	 topluma	 kazandırılmasıdır.Gördüğümüz	 üzere	 Atatürk
abimiz	 de	 kendi	 heykellerini	 Türkiyenin	 dört	 bir	 yanına
yerleştirmiştir.Diğer	 bir	 yandan	 heykel	 sanatının	 gelişimi	 için	 hocalar
getirtirmiş	ve	kurslar	açtırmıştır.

Heykel	sanatı	toplumla	çok	iç	içe	olduğundan	dolayı	halkın	algısını
yönlendirme	 üzerine	 kullanılabilir.Sokakta	 her	 an	 sergilenen	 bir	 sanat
eseri	 olan	 heykel,	 sokaklardaki	 simitçi	 kadar	 gerçektir..Bu	 kadar
hayatımızın	 içinde	olan	ve	her	an	bilinç	altımıza	işleyen	bu	görselleri	bir
de	 bu	 gözle	 bakıp	 sanatın	 alt	metni	 sorgulamak	 gerekir.Çünkü	 o	 sanat
senin	 kişilik	 oluşum	 altmetnini	 oluşturmaktadır.	 Sanatçı	 sanatını	 icra
ederken	anlatmak	 istediği	mesaj	çok	farklı	olabilir	ancak	o	dahi	 farkında
olmadan	 sanat,	 bazı	 mesajlara	 sahip	 olabilir.Bunu	 fark	 etmek	 için,
izlerken	 izlemek	 gerekir	 yoksa	 olay	 örgüsünün	 idrakı	 bilincin	 yerine
bilinçaltına	işler.	

Hayatımdan	televizyonu	çıkaralı	6,	bilgisayarı	çıkaralı	2	sene	oluyor.
Geçenlerde	 gözüme	 bir	 türk	 dizisi	 sahnesi	 ilişi,	 ve	 izledim.Sahne	 şu
şekilde;	Çok	lüks	kıyafetlere	sahip	bir	çift	boğaz	manzarasının	karşısına
oturmuş	 romantik	 dakikalar	 yaşıyor.	Beyefendi	 süslü	 sözlerle,	 onun	 için



yaptıklarını	kadına	belirtiyor	kadının	ise	her	an	gözleri	parıldıyor.	Hemen
ardından	 alttan	 balonlar	 uçuşuyor	 seni	 seviyorum	 yazısı	 beliriyor	 ve
müzisyenler	 güzel	 müzikler	 çalmaya	 başlıyor.	 Şimdi	 bu	 sahneyi	 çeken
yönetmenin	amacı,bir	romantik	sahne	çekimi	olabilir	ancak	altında	yatan
binlerce	 mesaj	 vardır.	 Zengin	 isen	 romantik	 olabilirsin,	 kadını
etkileyebilirsin,	 sevgi	 karşındakine	 yaptığın	 iyilikleri	 gözüne	 sokmaktır,
kadın	romantizmde	edilgendir	ve	hediyeleri	alan	taraf	olur	ve	karşılığında
paha	biçilemez	vucudunu	onunla	paylaşır.	Bu	altmetinler	çoğaltılabilir.	Bu
sahne	 çekminde	 yönetmen	 bu	 gibi	 durumları	 hiç	 düşünmemiş	 olabilir
ancak	ortaya	çıkan	sahnenin	bu	gibi	altmetin	sonuçları	vardır.Yaşadığınız
hayatı,gözlemlerken	 bir	 iki	 adım	 geride	 durup	 gözlemlediğin	 oyunun
içinde	 bir	 oyuncu	 olmamayı	 başarırsan,	 iyi	 bir	 gözlemci	 olursun	 ve	 bu
durum	farkındalığa	gebe	olur.

Balkanlar	gezimin	sonuna	yaklaşıyordum	ve	kendimi	biraz	konforun
yatağına	 bırakmak	 istiyordum.	 Bir	 hostel	 ısmarladım	 ve	 gittim.Hostelde
çalışan	bir	 türk	arkadaşla	 tanıştım.Önce	kendisini	benim	gibi	bir	müşteri
zannetmiştim,	 bana	 battaniyeleri	 verince	 çalışan	 olduğunu
anladım.Turco’muz	hafif	zayıf,	okulunu	dondurmuş	hostellerde	çalışarak
gezen	 biriydi.	 Sohbetimiz	 çok	 hızlı	 bir	 şekilde	 gelişti.	 Akşama
arkadaşlığımızı	 kutlama	 adına	 güzel	 güzel	 sandiwich	 yedik.	 Turco’yu
gece	 kıstırıp	 mükemmel	 planımdan	 bahsettim.	 Bak	 Turco	 bu	 toprak
ağaları	 ile	her	zaman	başımız	belada,	sen	burada	geceleri	 yalnızsın	ve
bu	 toprağın	gerçek	ağasısın.Yarın	beni	hostelden	çıktı	 gösterelim,	gece
sen	balkondan	bana	 ısllık	 çalarsın	gelip	 kalırım.Turco,	söylediklerimi	bir
saniye	bile	düşünmeden	kabul	etmişti.	

Hayatın	anlamını	araştıran	konuşmalarımız	gece	boyu	sürdü.Heh..
birde	 bu	 sohbetler	 çok	 değerlidir.Sohbet	 ettiğin	 kişi	 iyi	 bir	 dinleyici	 ise
düşüncelerin	 yargılanmıyor	 kesilmiyor	 ise	 mükemmel	 farkındalıklar
yaratabilir.	 Ben	 genelde	 sohbet	 esnasında	 düşünürüm	 ve	 felsefemi
diyaloglar	 üzerinden	 geliştiririm.Turco	 ile	 bu	 bağlamda	 güzel	 bir	 uyum
sağlamıştık	 ve	 sohbet	 yelkenlerini	 açtı,	 yeni	 adalar	 keşfede	 keşfede
ilerledi.Karşımdakinin	 konuya	 ekleyebilecek	 bir	 fikiri	 yoksa	 veya	 idrakı
yetişemiyorsa,	 karşısına	 oturur	 diyalogda	 bir	 monolog	 yaparım.	 Sonuç
olarak	 karşındaki	 ile	 konuşmak	 sadece	 vocal	 değildir.O	 an	 paylaşılan
bütün	enerjiler	konuşmanın	içeriğini	oluşturur.Sohbet	gemisi	her	ne	kadar
güçlü	yüce	olursa	olsun	paylaşılan	an	o	geminin	denizidir.	Denizsiz	gemi,



insansız	sohbetin	bir	amacı	yoktur.

Uyandım,	 bu	 sefer	 bir	 tavan	 beni	 selamladı.Yavaş	 yavaş	 görmüş
olduğum	 rüyaları	 unutuyor	 ve	bulunduğum	hosteli	 hatırlıyordum.Tamam
Üsküpte	 hosteldeyim.Kaçak	 kalmışım	 erkenden	 çıkmam	 gerekiyor.	 Şu
gereksinimler	 anı	 tatmanı	 hep	 engellemiştir.	 Bir	 şey	 gerekiyorsa	 bir
gelecek	yaratılmıştır	ve	o	yaratılan	geleceği	yaşayana	kadar	kuyruğu	gibi
peşine	 takılırsın.	 Dönüp	 baktığında,	 tabi	 kuyruk	 olmaktan	 bıkarsan,
yaşamamışsın.	 Yarattığın	 sana	 ulaşmaya	 çalışan	 sen	 zaman	 geçirmiş
veya	 geçen	 zamanda	 bulunmuş.Ah	 bende	 aceleyle	 hostelden	 dışarı
kendimi	 attım.Omuzlarımdan	 sorumluluklar	 inmişti,	 artık	 uçabilecek	 bir
özgür	kuş	var.

Hostelden	3		tane	türk	arkadaşlarla	tanıştım.İkiz	kardeşler	ve	kardeş
olmayan	 arkadaş.Onlarda	 otostopla	 seyehat	 ediyorlarmış,	 İskandinav
taraflarında	 gezerlerken	 bazı	 sebeplerden	 balkanlara
geçmişler.Arkadaşlarla	 samimiyetimiz	 oluşmuştu,	 hele	 ikizlerde	 ukulele
olduğunu	öğrenince	dost	olmuştuk.Arkadaşları	da	kapıp	freewalking	tour
buluşma	meydanına	gittik.Ortamda	2	ukulele	olunca	hiç	boş	durulur	mu	?
açtık	önümüze	ukulele	kılıflarını	başladık	çalmaya,	oynamaya.	Ben	arada
poi	 çeviriyor	 arada	 ukulelle	 çalıyordum.Üsküp	 meydanına	 panayır
getirmştik	Turistler	etrafımızda	toplandı	bizi	çekmeye	başladı.	Tamamen
sponten	 gelişen	 müzik	 yapma	 hevesi,	 çokça	 insanı	 etklemişti.Sürü
psikolojisinden	olacak	ki,	bir	çok	insan	seyre	geliyordu.

Tur	rehberi	ve	katılımcılar	gelmişti	ve	turun	başlama	saatiydi.	Müziği
kestik	ve	2	metre	yakınımızda	olan	tura	dahil	olduk.	Turdakiler	mutlu	bir
şaşkınlıkla	 bizi	 izliyorlardı.Demin	 sokak	 müzisyenleri	 şimdi	 tur
katılımcılarıydı.Meşhur	 freewalking	 turlarımızdan	 birisindeyiz,	 karşımda
şehri	yutmuş	göbekli	bir	abi,	şehri	anlatıyor.	

Bazı	 tur	 rehberlerinde	 tekrar	 edilmişliği	 hissedersiniz.	 Gelen	 ilginç
soruların	 cevapları	 dışında,	 kendileri	 bir	 teyp	 gibidir.Kendini	 geliştirme
adına	 sürekli	 farklı	 yaklaşımlarda	 olan	 tur	 rehberleri	 olsa	 da
deneyimlendiklerim	 genelde	 teypti.	Göbeği	 kıllı	 abimizde	 soğuk	 espriler
eşliğinde	şehri	gezdirdi.	Tur	başlamasıyla	benim	insanlarla	tanışmam	bir
oldu.	Hem	şehri	 geziyor	hem	 turdakilerle	 tanışıyordum.	Türk	arkadaşlar
bu	 durumdan	 etkilenmişti.	 4-	 5	 tane	 ispanyol	 asıllı	 hanımlarla
tanışmıştım,	 bizim	 Türk’leride	 onlarla	 tanıştırıp	 kaynaştırdım.İnsanların



arasında	 köprü	 olmaya	 bayılırım.Üzerimden	 geçecek	 her	 bir	 çift	 ayak,
varoluş	sebebimi	besler.

Yavaş	 yavaş	 geleceğimizi	 yaratıyorduk.	 Her	 an	 bir	 sonraki	 an
hakkında	 bilgi	 verir.	 Bu	 gizemli	 bilgileri	 okumaya	 başladığın	 zamanda
neler	 olabileceğini	 hep	 bir	 an	 önceden	 kestirebilirsin.	 Anın	 yüksek	 bir
farkındalıkla	 gözlemlenip	 yorumlanması	 seni	 olayların	 içerisinde
yönlendirici	 koltuğuna	 oturtturur.	 Aslına	 bakarsanız	 bir	 yönlendirme
yoktur,	 sadece	 rüzgarın	 hangi	 yönden	 estiğinin	 bilincindesinizdir.	 Bizim
rüzgarlarımız	kızlarla	bizim	aramızda	yoğun	bir	şekilde	esiyordu	ki	bizi	tur
yürüyüşünden	 kopartmaya	 sağladı.	 Rüzgarların	 sertliği,	 tur	 rehberimize
saygısızlık	yapmamıza	neden	olmuştu.

Ortamı	 sürekli	 canlı	 tutuyordum	 ve	 iletişimimizin	 yoğun	 olmasını
besliyordum.	 Hepsi	 birbirinden	 güzel	 insanlardı,	 sohbetimiz
samimiyetimiz	 her	 geçen	 dakika	 artıyordu.Bir	 kadınla	 iletişim	 kurarken,
bir	 kadınla	 iletişim	 kuramadığımı	 hissedebildiğim	 zamanlardan
biriydi.Kadın	erkek	gibi	kavramlar	altında	birisi	ile	tanışıyorsan	derinlerde
bir	 kopukluk,	 samimiyetsizlik	 hissedebilirsin.İnsanlar	 kendilerini
cinsiyetlere	 göre	 iletişimde	 bir	 yerde	 konumlandırıyor	 ve	 bu
konumlandırmadan	 dolayı	 bir	 maske	 takma	 zorundalığı	 hissediliyor.
Bunun	 kültürümüzde	 binlerce	 örneği	 vardır.	 Bayan	 var	 küfür
etmeyelim,bayan	 yanında	 olmasa	 farklı	 davranırdım	 vb.	 Kültürümüzde
kadın	 ve	 erkek	 çok	 keskin	 roller	 statülerle	 ayrılmıştır,	 bu	 sebepten	 bir
kadın	 ile	 konuşurken	 insanlar	 kafalarına	 bir	 kadın	 ile	 konuşma	 başlıklı
maskesini	geçiriyorlar.	Aynı	durum	kadınlar	içinde	geçerlidir.

												Balkanlarda	tanıştığım	bu	farklı	kültürden	yetişmiş	arkadaşlarda
bu	kopukluğu	ve	samimiyetsizliği	hissetmeden	iletişiyordum.Arada	çimen
bulunca	 ayakkabıları	 elime	 alıp	 yürüyor	 olmam	 arkadaşlarca	 ilginç
bulunulmuştu	 ama	 yargılama	 ötekileştirme	 gibi	 süreçler	 yaşanmadan
sohbete	devam	edildi.	

Akşam	oldu,	biz	birbirimizden	kopamıyorduk	ve	en	son	kendimizi	bir
restoranda	 doğum	 günü	 kutlarken	 bulduk.	 Elisa’nın	 doğum	 günüydü,
ukulele	eşliğinde		doğum	günü	parçasını	çaldık.Elisa	hanıma	sohbetimiz
bir	 hediye	 olmuştu,	 paylaştığım	 güler	 surat	 da	 onu	 güldürmüştü.
Paylaşım	 yoğunlaştıkça	 yakınlık	 samimiyet	 yükseliyordu.Sanki	 verdikçe
mıknatısların	 çekim	 kuvveti	 artıyordu.Çekim	 kuvveti	 arttıkça	 daha	 da



yakınlaşıyordu	ve	en	sonda	mıknatıslar	bir	oluyordu.	
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												Bir	yolculuğun	daha	sonuna	gelmiştim.Bir	yere	gelmek	bir	yerden
gitmek	 anlamına	 geliyordu.Bu	 son	 da	 başka	 bir	 oluşumun
başlangıcıydı.Yaşadığın	her	bir	deneyim	kırıntısı	senin	 içine	nüfuz	eder.
Ben’in	 kavrayışı	 genişledikçe	 de	 deneyimler	 daha	 yoğun	 içselleşebilir.
Maya	 bu	 yolculukta	 çok	 kez	 durgun	 gölü	 izlemişti	 ve	 kendisini
görebilmişti.Ancak	durgun	bir	göle	maya	çalabilirdi.Hiddetli	bir	göl	bulanık
olur,	ayna	olamazdı.	

Bu	 yolculukta	 yol	 arkadaşlarım,	 Takuri	 ve	 Makuri	 ile	 uzun	 zamandır
birlikte	 olduğumdan	 dolayı	 aynayı	 kendime
yakınlaştırabiliyordum.Yüzümdeki	 sivilceleri	 ve	 siyah	 noktaları	 ayırt
edebilecek	 kadar	 yakınlaştırabildim.İnsan	 insanın	 aynası	 olduğu	 kadar
insan	insanı	yaratmaktadır.2	taraflı	bir	etkilenme	söz	konusudur.	

												İç	ses	nedir	bilir	misin?	Hayatında	etkilendiğin	her	obje,	subje	iç
sesin	olabilme	özelliği	 taşır.	Doğru	orantılı	 olarak,	etkilenme	oranın	 çok
yüksek	olursa	iç	ses	olabilme	oranı	da	yüksek	olur.	Kendi	hayatına	dönüp
baktığında	 bir	 karar	 anı	 içerisinde	 kimlerin	 karar	 verdiğini	 görüyor
musun.Dur!	şuan	karar	verme	bak	kim	o	karar	veren	?	Annen,	baban,	bir
kitapta	etkilendiğin	karakter,	 	arkadaşın…	Kim	karar	veriyor	?	Sen,	sen
mi	karar	verdiğini	sanıyorsun?	İç	sesinde	100	lerce	karakter	olabilir	ve	bu
karakterler	 her	 kararında	 bir	 meclis	 kurar	 ve	 alınan	 sonucu	 senin
kulağına	fısıldarlar.

	Hayatında	 otorite	 olabilmiş	 her	 figür	 iç	 ses	 olabilme	özelliği	 taşır.
Tabi	 bazen	 hayat	 doğru	 otoriteleri	 karşımıza	 çıkaramayabiliyor.	 Zoraki
zaman	 paylaşımları	 veya	 olumsuz	 bağlılıklar	 iç	 sesinizde	 olumsuz
düşünen	karakterleri	oluşturabiliyor.	Bu	siz	bir	seçim	yaparken	sizi	geren
seslerdir.	 Bu	 karakter	 baloncuklarına	 teker	 teker	 inip,	 mute	 tuşuna
basın.Patlatın	 içi	 taş	 dolmuş	 baloncukları,	 susturun	 o	 sesleri.Diğer
yandan,	 helyumu	 bol	 kişilik	 baloncuklarından	 oluşan	 bir	 iç	 ses,	 seni
uçuracaktır.	Bu	helyumu	bol	baloncukların	ortak	özelliği	ise	nazik,	hoş	ve
yargılamayan	iç	sesler	olmasıdır.				

Maya,	 Mayalığa	 veda	 etmeden	 eline	 bir	 çok	 güzel	 kişilik



baloncukları	 almıştı.	 Güzeli	 çirkinden	 ayırt	 etme	 sanatını	 yavaş	 yavaş
kavrayabilen,	 hayatına	 sanki	 güzel	 kokan	 çiçekleri	 seçebiliyordu.Seçtiği
çiçekleri	 bir	 süre	 elinde	 tutabilirsin	 ancak	 çiçek	 solar,	 gerçek
çürür.Çiçeklerin	 kokusu	 tenine	 sinmiştir,içine	 işlemiştir.İçinin	 iz	 düşümü
ise	o	baloncuklardır.Şimdi	hem	o	baloncukların	bir	parçasısın	hem	de	o
baloncuklar	 senden	 bir	 parça	 taşır.Dokunduğun	 her	 dünyaya	 onların
notaları	damlar.	Baloncuklar	uyum	içerisinde	ise	notalarda	ahenk	olur	ve
güzel	 bir	 müzik	 oluşur.	 O	 zaman	 elinde	 çiçek	 kokan	 helyumlu
baloncuklarla	yükselirsin	ve	yeryüzünde	müziğin	tezahür	eder.

	


