


KIVILCIM-	GENÇ	ERDEM	1	-	INTERRAIL
	

Renkli	 17-18	 yaşlarında	 iken	 yeni	 yeni	 seyahatlere	 çıkmaya
başlamıştım.	Büyük	bir	hayaldi	Avrupa’yı	gezmek.	İnterrail	furyası	sürekli
kulağıma	 geliyordu.	 Bu	 geziyi	 yapmalıydım.	 Param	 hiç	 yok	 ve	 ailem
desteklemiyordu.	 O	 zamanlar	 WWF	 de	 çalışıyor	 azıcık	 para
kazanıyordum	 ama	 Euro	 kuru	 beni	 ezip	 geçiyordu.	 İsteğime	 çok
bağlıydım,	 ne	 yapıp	 edip	 gidecektim.	 Bir	 arkadaşımla	 planlar	 yapıyor,
gideceğimiz	 şehirleri	 belirliyorduk.	 Ancak	 arkadaş	 bir	 sebepten	 dolayı
gelemeyecekti.	 Yalnız	 kalmıştım.	 Moralim	 biraz	 bozulmuş	 olsa	 da
hayallerime	 sıkı	 sıkı	 tutunuyordum.	 Gökte	 küçük	 bir	 yıldızdı	 Avrupa’ya
gitmek.	O	yıldız	olmadığında	geceleri	çok	karanlık	oluyordu.	Gidecektim.
İstemenin	gücü	karşıma	olasılıklar	çıkarmıştı.	Bir	avukat	abi	ile	görüştüm
ve	kendi	hayallerimden	bahsettim.	Uzunca	konuşmanın	ardından	avukat
abimiz	bana	ekonomik	destekte	bulundu.	Kendisi	açık	görüşlü	ve	 iyi	bir
insandı.	 Geçmişimde	 ki	 her	 yaşantının	 olduğu	 gibi	 beni,	 şu	 anki	 ben
yapmakta	önemli	bir	role	sahipti.	

	

Para	işi	çözülmüştü	geriye	aileyi	ikna	etmek	kalmıştı.	Aileme	yalnız
gitmeyeceğimi	okulla	arkadaşlarla	seyahat	edeceğimi	 söyledim	ve	uzun
uğraşlar	sonucu	 ikna	ettim.	Ailem	ben	yalan	söylememiştim	onlar	yalan
duymak	 istiyorlardı.	Vize	 işlemleri	 biletler	 onlar	bunlar	derken	son	güne
gelmiştim.	Uçağım	İstanbul’dan	Atina’ya,	Atina’dan	da	Roma’ya	uçacaktı.
1	 gün	 aktarmalı	 ucuz	 bir	 bilet	 bulmuştum.17	 yaşında	 ki	 genç	 büyük	 bir
serüvene	 hazırdı.	 İçinde	 korkudan	 eser	 yoktu	 sadece	 heyecanla
doluydu.	

	

Her	zaman	olduğu	gibi	bu	sefer	de	İstanbul	trafiğine	takılmıştık.	Bu
sefer	 köprüde	 birisi	 intihar	 ediyordu.	 Uzunca	 bekledik	 gergin	 dakikalar
küçük	 çaplı	 panik	 ataklar	 derken	 havaalanına	 yetiştim.	 Check-in
bölümüne	geldiğimde,	görevli	Check	in	yapamayacağını	ve	geç	kaldığımı
söyledi.	 Anlık	 bir	 yıkılma	 yaşadım	 ve	 görevliye	 dönüp	 tekrar	 denemesi
için	 baskı	 yaptım.	 Tekrar	 tekrar	 denedi	 ve	 Check	 in	 yapabilmiştir.



Herkesin	 üzerinden	 atlaya	 atlaya	 gate	 e	 ulaştım.	 Yine	 son	 dakikada
kendimi	uçağa	atmıştım.	

	

Belinde	işportacı	bel	çantası	ile	Atina	da	buldu	kendini.	Sokaklarda
sallana	 sallana	 dolaştı.1	 günden	 fazla	 zamanı	 olmadığında	 çok	 bir	 yer
gezemedi.17	 yaşında	 çok	 hevesli	 hayatin	 deneyim	 tokatlarını	 yememiş
bir	 çocuktu	 Erdem.	 Gözleri	 pırıl	 pırıl	 parlıyor	 yeni	 insanlarla	 tanışmak
istiyordu.	 Oraya	 buraya	 derken	 aksam	 olmuştu.1	 gün	 için	 Otel	 veya
hostelde	kalmak	istemiyordu.	İlk	deneyimini	sokakta	geçirme	taraftarıydı.
Bir	 parkta,	 çimenlerin	 üzerine	 yayıldı	 ve	 bekledi.	 İçinde	 hafif	 bir	 korku
vardı,	çünkü	bütün	parası	bel	çantasının	içindeydi	ve	başka	hiçbir	eşyası
yoktu.	Akşam	olunca	hava	biraz	daha	serinlemişti.	Parkı	paylaştığı	birkaç
evsiz	 de	 vardı.	 Bu	 gibi	 durumlarla	 ilk	 defa	 yüzleşiyordu.	 Evsizler
tehlikelidir,	 algısı	 küçük	 yaşta	 kafasına	 kazınmıştı,	 şimdi	 evsiz	 olup,
evsizleri	 anlayacaktı.	 Empati	 duygusunu	 her	 canlıya	 karsı	 hissetmenin
yolu	 o	 canlı	 gibi	 olmaktan	 geçiyor.	 Pratik	 anlamda	 bunu
deneyimlememek	 hep	 o	 canlı	 ile	 senin	 aranda	 bir	 boşluk	 yaratacaktır.
Evsizleri	anlamak	istiyorsan	evsiz	yasa,	kömür	isçisini	anlamak	istiyorsan
kömür	 işçisi	 ol.	 Entelektüel	 anlamda	 ve	 pratik	 anlamda,	 anlamak
birbirinden	 çok	 farklıdır.	 Eylem	 pratik	 anlamda	 deneyimlendiğinde,	 kişi
eylemi	 daha	 yoğun	 gözlemleyebilir.	 Çünkü	 birinci	 tekil	 şahıs	 eylemi
deneyimliyordur.

	

Küçük	 bel	 çantasını	 pantolonunun	 içine	 sokmuş	 çimenlerde
uyumaya	 çalışıyordu.10-20	 dakikalık	 peridotlarla	 uyanıp	 uyuyordu.
Çantasının	olması	sürekli	 içsel	gerginlik	yaratıyordu	ve	 rahat	uyumasını
engelliyordu.	 Çimenlerden	 ayrıldı	 parkta	 kısa	 bir	 yürüyüşe	 çıktı.	 Resmi
kıyafetli	 50-55	yaşlarında	bir	 adam	parkta	banklara	oturmuş	bekliyordu.
Adamın	 yanına	 gittim	 selam	 verdim	 ve	 yanına	 oturdum.	 İlk	 tanışma
anlarında	 çok	 yoğun	 bir	 bilgi	 akışı	 vardır.	 Yeni	 gelen	 bir	 canlıyı
metalaştırmaya	 çalışan	 zihin.	 Genç,	 çantası	 var	 ayakkabısı	 yırtık	 değil,
İngilizce	 konuşuyor	…	Galiba	 testi	 geçmiştim.	 Juan	 Atina’ya	 konferans
vermeye	 gelmiş	 biriydi.	 Kendisi	 İspanya’da	 yaşıyor	 ve	 Avrupa	 da	 bazı
ülkelere	gidiyor,	doğal	ve	doğal	olmayan	uyuşturucular	üzerine	seminer
veriyor.	Marijuana	üzerine	uzun	soluklu	konuşmalar	yaptık.	Alkolden	ölen



kişilerle	marijuana	dan	ölen	kişiler	kıyasladığımızda	1000	de	1	gibi	ilginç
sayıların	 ortaya	 çıktığını	 paylaştı.	 Alkol	 ölümlerinin	 içerisinde	 trafik
kazaları	 bile	 dahil	 değildi.	 Evinde	 yaşayan	 çocuğunun	 bile	 esrar
kullanmasından	rahatsız	değildi	Juan.	Esrar	maddesine	olan	bakış	açısı
gayet	bilimsel.	Toplumun	esrara	yapıştırdığı	anlamların	dışında	bir	gözle
bakılıyordu.	 Uzun	 soluklu	 konuşmamızda	 çıkardığımız	 sonuç	 suiistimal
etmek	 olmuştu.	 Suyu	 suiistimal	 ettiğinde	 bile	 su	 zehirlenmesi
yaşayabiliyorsun.	Herhangi	 bir	maddeyi	 denge	 dışı	 tükettiğinde	 zararını
gözlemlenir.	 Her	 zaman	 olduğu	 gibi	 bir	 sorun	 varsa	 içimizden
kaynaklanıyordu.	Suçu	sürekli	dışarıya	atma	eğilimde	olan	biz.	Onu	bunu
suçlayıp	yasaklıyoruz.	Gerçek	sorun	ise	içsel	dengesini	oluşturmamış	aç
gözlü	olma	eğiliminde	birey.

	

Karşımda	 aydın	 bir	 İspanyol	 vardı.	 Haftanın	 5	 günü	 yüzmesini
yapan,	bisikletle	doğada	gezmeyi	seven	bir	adamdı.	17	yaşında	ki	erdem,
doğu	 kültürünü	 benimseyen	 ailesine	 yalan	 söyleyip	 buralara	 kadar
gelmişti.	Şimdi	Atina'da	metro	istasyonunun	yanında	gece	3	sularında	bir
parkta	batının	aile	anlayışını	gözlemliyordu.



YENİLER-	GENÇ	ERDEM	2-	ROMA
	

	

Ay	 gece	 nöbetini	 tutmuş	 yerini	 güneşe	 devrediyordu.	 Metro	 istasyonu
yakınlarında	güne	hafif	bir	yorgunlukla	selamladım.	Bütün	geceyi	Juanla
geçirmiştim.	 Uyumadan	 kendimi	 havalimanına	 attım.	 Havalimanında
uzanacak	bir	yer	ararken	prayer	room	u	gördüm.	Kendimi	Mescide	attım,
uçuşum	öncesi	güzelce	bir	kestirdim.

	

Konuştuklarımızı	 düşünüyor	 kafamda	 tartıyordum	 ve	 aile	 müessesesini
inceliyordum.

Aile	nedir?	Ebeveynlerin	ne	tip	sorumlulukları	vardır?	

	

Belki	Herman	Hesse'in	Siddhartha	kitabını	okumuşsunuzdur.	Buda
nın	babası	 ile	yüzleşmesi	ve	kendi	baba	olduğunda	çocuğunun	onun	ile
yüzleşmesi.	 Kendisinin	 babasından	 beklediğini	 oğlu	 bir	 gün	 ondan
isteyecekti.	İstenilen	şey	ise	özgürlük.	Dünya	da	ne	kadar	insan	varsa	o
kadar	 yol	 vardır.	 Milyonlarca	 yol	 olan	 bu	 kutsal	 düzende,	 yollarımızı
paylaştığımız	 zamanlar	 olacaktır	 fakat	 yollarımızı	 belirlenmesi	 yolda
yürüyenin	 sorumluluğundadır.	 Anne	 veya	 Baba	 çocuğun	 hayatı
deneyimlemesine	engel	 olursa	 bu	 çocuk	nasıl	 hatalarından	öğrenecek?
Anne,	 Baba	 arkadaş	 olmadığı	 sürece	 bir	 rol	 olarak	 çocuğun	 hayatında
olduğu	sürece	çocuk	her	zaman	dürüst	olamayacaktır.	Sağlıksız	yalanlar
üzerine	kurulu	bir	ilişki.	Çocuk	en	yakınına	kendi	kişiliğini	yansıtamazsa,
düşüncelerini	 yanlış	 aile	 rolüne	 boğulmuş	 ebeveynlerine	 karşı
paylaşamazsa	nasıl	bir	 ilişki	oluşur?	Ebeveynler	çocuklarını	bir	boyama
kitabı	 gibi	 görüp	 istediği	 renge	 boyamaya	 devam	 ettikçe,	 nekrotik
çocuklar	 büyümeye	 devam	 edecektir.	 Zeki	 insan	 her	 an	 öğrenebilen
insandır.	 Zeki	 bir	 ebeveyn	 ise	 bugüne	 kadar	 kirli	 travmatik	 bir	 geçmiş
yaşadığının	farkında	olan	ve	tertemiz	saf	çocuktan	öğrenmeye	çalışandır.
Bazı	yoga	pozları	bile	bebekleri	gözlemleyerek	oluşturulmuştur.	

											



Düşüncelerden	 düşüncelere	 atlarken	 kendimi	 İtalya	 Roma	 da
buldum.	 Heyecan	 dorukta	 bavulumu	 almak	 üzere	 uçaktan	 ayrıldım.
Bavulu	 bekliyorum.	 Bavulu	 bekliyorum.	 Bavulu	 bekliyorum.	 Bu	 eylem	 1
saat	 kadar	 sürdü	 her	 geçen	 saniye	 kümülatif	 olarak	 üzerime	 biniyordu.
Genç	 Erdem	 büyük	 bir	 sorunla	 karşı	 karşıyaydı.	 Hemen	 görevlilerle
görüşmeye	gitti.	Çat	pat	 İngilizce	bilen	 İtalyan	görevliler	neredeyse	beni
takmıyordu.	 Bütün	 seyahatimi	 eşyasız	 sürdürmek	 zorunda	 kalmak
istemiyordum.	Görevliye	durumu	anlattım	ve	görevli	bana	bir	mail	ve	bir
telefon	 numarası	 verdi.	 Kayıp	 kaydı	 oluşturmuştu	 ve	 bu	 numaradan
onlara	 ulaşabilirmişim.	 Olayın	 şaşkınlığı	 hala	 üzerimdeydi	 ve	 tıpış	 tıpış
eşyasız	ayrıldım	havalimanından.	

	

İşportacı	 bel	 çantası	 belinde	 roma	şehrini	 geziyordu.	Genç	Erdem
arkadaşlarının	 roma	 hakkında	 söylediklerini	 düşünüyordu.	 Roma	 tren
istasyonunun	etrafındaki	zenciler	çok	tehlikeliymiş.	Kendisini	hemen	getto
mahalleye	 atan	 Erdem	 kafasındaki	 algıyı	 test	 etmek	 adına	 oralarda
dolaşmaya	 başlamıştı.	 Geniş	 geniş	 yürüyen	 salaş	 kıyafetli	 siyahi
arkadaşlar	 hiç	 de	 öyle	 tehlikeli	 gözükmüyordu.	 Gidip	 birkaçına	 selam
verdim	 ve	 konuştum.	 Gayet	 sıcak	 kanlılardı.	 Çok	 olmayan	 paralarıyla
yemek	 ısmarlamak	 isteyen	bile	oldu.	Öğretiler	 tekrar	karşıma	çıkıyordu.
Her	 bireyin	 deneyimi	 özneldir.	 Sürekli	 kalıplar	 oluşturup	 birbirimize
paylaşıyoruz.	 Sonra	 başkaları	 tarafından	 oluşturulmuş	 bu	 kalıpların
gözlükleriyle	dünyayı	 inceliyoruz.	Ön	yargıları	kırmadan	saf	bir	deneyim
sağlanamaz.	 Ayrıca	 her	 deneyim	 an	 a	 sadıktır.	 Bir	 an	 için	 geçerli	 olan
diğer	 an	 için	 geçerli	 olmayabilir.	 Genelleme,	 önyargı	 gibi	 konseptler
deneyimi	 filtreler.	Filtrelenmiş	deneyimde	ürün	bir	 insan	oluşturur.	Karış
karış	dünyayı	gezse	de	bu	kalıplara	sahip	insanlar	birer	üründür.	

	

Hostelden	birkaç	arkadaş	edinip	şehri	turladık.	2	tane	swiss	gençle
güzel	 yürüyüşler	 yaptık.	 Roma	 benim	 için	 gri	 bir	 şehirdi.	 Sakin,	müthiş
tarihi	 mimariler.	 Sokaklarda	 yürürken	 kendimi	 bir	 filmde	 oynuyor	 gibi
hissediyordum.	 Her	 sokak	 bir	 sanat	 eseriydi.	 İnsanlar	 çok	 şık	 giyimli
karizmatik	 ve	 güzeldiler.	 Sarı	 pantolonlu	 bir	 dedeyi	 gördükten	 sonra
İtalya’nın	 bir	 moda	 ülkesi	 olduğunu	 anlamıştım.	 Gucci	 den	 aşağı
giyinmeyen	 yaşıtlarımla	 kaynaşmakta	 zorlanıyordum.	 Roma,	 Prada	 bir



şehirdi	ben	ise	LC	waikiki.	Her	ne	kadar	farklı	fiyatlarda	kıyafetler	giysek
de	her	ne	kadar	kadeh	tutuşların	farklı	olsa	da	hepimiz	insanız.	Kendimizi
veya	 onları	 farklı	 görerek	 insanlarla	 aramızda	 engeller	 koyuyoruz.	 Bu
boşluk	 kişide	 yabancılaşma,	 yalnızlık	 gibi	 süreçler	 yaşatıyor.	 Herkesin
çok	farklı	ve	çok	aynı	olduğunu	anladığımız	noktada,	insanlarla	aramızda
bir	 boşluk	 olmayacaktır.	 İnsanlar	 daha	 kolay	 bütünleşebilecektir.	 Bende
kıyafetlerine	 aldırmadan,	 jilet	 gibi	 olan	 roma	 gençliğiyle	 güzel	 vakit
geçirdim.	

	

2	 gün	 daha	 geçirmiştim	 Roma	 da.	 Eşyalarıma	 hala	 kavuşamamıştım.
Günde	 5	 6	 saatlik	 yürüyüşler	 ve	 Roma’nın	 kavurucu	 sıcağından	 dolayı
yeni	kıyafetlerime	ulaşmak	istiyordum.	Gün	geçtikçe	temiz	roma	halkı	için
sorun	teşkil	edecektim.	Havalimanı	maillerime	ve	telefonlarıma	geç	cevap
veriyordu.	 Eşyaların	 çoktan	 elime	 geçmiş	 olması	 gerekiyordu.3.gün
küçük	çaplı	krizler	eşliğinde	Hostelden	ayrıldım	ve	havalimanının	yolunu
tuttum.	 Havalimanına	 gidip	 çıngar	 çıkaracaktım.	 Maksimum	 nem
seviyesinde	olan	genç	Erdem	asit	yağmuru	yağdıracak	idi.	Havalimanına
giden	 otobüse	 7	 Euro	 vermişti.	 Kafasında	 Euro	 kurunun	 bir	 yeri
olmadığından	 zihni	 TL	 converter	 gibi	 çalışıyordu.	 Her	 para	 verme
eyleminde	 canı	 acıyordu.	 Verdiği	 7	 Euro’nun	 hikmetine	 otobüste	 wifi
vardı.	Wifiye	bağlandı	ve	maillerini	 kontrol	etti.	Birde	ne	görsün	çantam
havayolu	 tarafından	 hostele	 yollanmıştı.	 Hemen	 kendini	 otobüsten	 atıp
geri	hostele	döndü.	Çantası	dedikleri	gibi	gelmişti.	Eşyalarından	bazıları
çalınmış	olsada	insaflı	davranmıştı	hırsız.	

	

	Artık	hostelde	kalmıyorum	ama	odada	arkadaşlarım	vardı.	Gizlice
kapıyı	açmalarını	istedim.Avrupalılar	böyle	küçük	yasadışı	işlerde	çok	trip
yaşıyorlardı.	 Odada	 boş	 yer	 yoktu	 ama	 yere	 küçük	 bir	 düzenek	 kurup
rahat	uyunur.	Swiss	gençler	ve	japon	hanımımızın	gözetmenliğinde	eski
t-shortumu	 değiştirme	 ayini	 yaptık.	 Özgürleşme	 ve	 temizlenme	 anımı
kutladık.	

	

Hostelin	 7/b	odasında	bir	 köşede	geceyi	 geçirmiştim.	Sabah	daha
güneş	 yeni	 doğmaya	 başlarken	 eşyalarımı	 toplayıp	 odadan	 ayrıldım	 ve



tren	garına	gittim.	On	my	way	Floransa!	



FİDE-	GENÇ	ERDEM	3-	FLORANSA
	

Floransa,	 papağan	 gibi	 bir	 şehir.	 Roma	 nın	 tarihi,	 gri	 sütün
binalarından	 sonra	 renkli	 renkli	 binalar	 insanı	 keyiflendiriyordu.	 Nasıl	 ki
bir	 bölgenin	 mevsimi	 o	 bölge	 insanının	 karakterini	 oluşturuyorsa,
yapıların	 iç	 açıcı	 renkleri	 insanın	 kimyasını	 değiştiriyordu.	 Yürüdüm
dolandım	 güzel	 şehirde.	 Yeni	 aldığım	 kararla	 planlı	 gezmiyordum.	 Bir
şehre	gittiğimde	sadece	kulaktan	dolma	bilgilere	sahiptim.	Ne	bir	hostel
ayarlaması	 ne	 bir	 müze	 araştırması.	 Sadece	 keşif.	 Adımlarımın	 bir
düzlem	 üzerinde	 gittiği	 zamanlarda	 inanılması	 güç	 olasılıklarla
karşılaşıyordum.	 Genç	 Erdem	 yürümeyi	 öğreniyordu.	 Hayatın	 ezgisine
nasıl	ayak	uyduracağını	keşfediyordu.	

	

Bir	 hanım	 ile	 tanışmıştı	 Genç	 Erdem.	 Telefonunun	 interneti
olmadığından	bir	 lokasyon	ve	saat	belirlediler	ve	orada	buluşmak	üzere
ayrıldılar.	 Buluşma	 gerçekleşmişti.	 Avusturalyalı	 kızımız	 ile	 çok	 güzel
anlaşıyordu.	Karış	karış	bütün	şehir	i	gezdiler.	Biraz	yorulunca	bir	lokanta
da	mola	 verdiler.	 Türk	 kuru	 ile	 yaşayan	 Erdem’	 in	 parası	 çok	 kısıtlıydı
ancak	 beraber	 gezdiği	 kişinin	 isteklerini	 önemsiyor	 ve	 tatmin	 etmek
istiyordu.	Su	içerken	bire	TL	converter	gibi	çalışan	zihni	restoran	da	mavi
ekran	sorunu	verdi.	Porselende	ikram	edilen	şarabın	tadı	biraz	tuzluydu.
Yavaş	 yavaş	 bu	 gibi	 deneyimlerle	 egosu	 zayıflıyordu	 Erdemin.	 Ego
ve	karşı	 tarafa	yaratılan	ben	gerçek	beni	 tırmalıyordu.	Bu	 tırmalamalara
alışmaktansa	tırmalamayı	bırakacaktı	Erdem.

	

Genç	 Erdem	 gezmeyi	 öğreniyordu.	 Etrafını	 gözlemliyor	 ve	 dersler
çıkarıyordu.	Bir	 şehri	gezmek,	o	şehrin	en	meşhur	yerlerinde	bulunmak
ve	 fotoğraf	çekmek	değildi.	Binlerce	 turist	akın	akın	bölgeleri	geziyor	ve
sadece	 fotoğraf	 çekiyordu.	 Fotoğraf	 makinesinin	 hafıza	 kartı	 kişinin
deneyimi	 midir?	 Fotoğraf	 makinesiyle	 olan	 ilişkimiz,	 düğmeyle	 gelen
imajın	 nasıl	 gerçekliğin	 yerini	 aldığını	 gösteriyor.	 Her	 fotoğraf	 çekimi
fotoğrafı	çekilen	her	şeyin	tüketildiği,	doğal	ortamından	koparılıp	birbiriyle
bağıntısız	bir	dizi	görüntünün	parçası	oluşturmak	demekti.	Tüfek	maddeyi



parçalayarak	 imha	 ederken,	 fotoğraf	 makinesi	 de	 objektiften	 görülen
nesneyi	 kendi	 bağlamından	 soyutlayarak	 yok	 ediyor.	Giderek	 daha	 çok
insan,fotoğraf	 çekmek	 üzere	 olduğu	 şeyle	 bütünleşmek,	 onu
duyumsamak,	 anlamak	 ve	 kavramak	 yerine,	 görüntüyü	 yakalamak	 ve
sahneyi	kendi	bağlamından	koparıp	almakla	meşgul.	

	

Floransa’dan	sonra	Pisa	üzerinden	Venedik’e	geçecektim.	İlk	durak
olan	Pisa	ya	vardım.	İnsanların	fotoğraf	çektirirken	ki	hallerini	izliyordum.
Binlerce	insan	poz	vermeye	çalışırken	benim	kadrajıma	giriyordu.	Pisa	da
pisa	kulesinin	yansıra	poz	veren	insanları	izlemek	gayet	keyifliydi.	

	

Pisa’yı	da	yedikten	sonra	tren	yolunu	tutturdum.	Yağmur	yağıyordu,
arkadaşımdan	 ödünç	 aldığım	 yağmurluğu	 deneyeceğim	 için
sevinçliydim.Günler	sürecek	avrupa	seyahatimde	sadece	1	kere	Pisa	da
kullanılacaktı	o	yağmurluk.	Yarı	 ıslak	bir	 formda	kendimi	 trende	buldum.
Rüya	 şehri	 Venedik’e	 giden	 trenin	 vagonlarını	 doldurmuştuk.	 İnterrail
biletine	 sahip	 olan	 insanların	 trende	 oturacak	 spesifik	 bir	 yeri	 yoktur.
Vagonun	içerisinde	ki	odalara	yerleşmek	için	ayrıca	rezervasyon	yapmak
ve	 	 para	 vermek	 gerekir.	 Bunların	 hiç	 birini	 yapmayan	 Genç	 Erdem
bulduğu	odaya	dalıp	oturuyordu.	O	kadar	kendinden	emin	davranıyordu
ki	 yataklı	 odalara	 bile	 girdiği	 oluyordu.	 Yerin	 sahibi	 gelene	 kadar	 sahip
oydu.Birisi	 gelip	 kaldırdığında	 küçük	 bir	 tebessümle	 kirasını	 ödüyordu.
Ama	 ne	 yazık	 ki	 Venedik’e	 giden	 tren	 de	 hiç	 bir	 oda	 boş	 değildi.
Neredeyse	 bütün	 vagonları	 dolaştı	 ama	 kafasını	 sokacak	 bir	 delik
bulamadı.	 Üzgün	 üzgün	 vagonlarda	 salınırken	 bir	 kaç	 türkçe	 sözcük
duydu.	 İlerledikçe	 sese	 yaklaşıyordu	 ve	 kelimeleri	 daha	 net	 anlıyordu.
Tren	 bir	 arızadan	 ötürü	 durmuştu.	 Heceleri	 birleşmişti	 ve	 kelimeler
anlaşılıyordu.İşittiği	bütün	kelimeler	 türkçe	küfürlerdi.	Genç	bir	 türk	 grup
trene,	 makiniste	 biletçi	 abiye	 saydırıyordu.	 Makinist	 trenin	 arızasını
çözmek	 için	 vagonda	 koşturuyor,	 türklerin	 adamla	 ilgili	 esprileri	 iise
adamın	kuyruğu	gibi	onunla	var	oluyordu	

Çocuklara	selam	verdim	yanlarına	oturdum	ve		kahkahalara	boğuldum.

	



Artık	 ortama	 bende	 adapte	 olmuştum	 ve	 gizemli	 dilimizi	 özgürce
konuşuyordum.	Dünya	da	

türkçeyi	bilen	Azeri	kardeşlerimiz	dışında		çok	kimsecikler	yoktu.	Türkler
bu	durumdan	 rahatsız	olup	 İngiltere’yi	 kıskansa	da	Türkçenin	büyük	bir
avantajı	vardı.	Arkadaş	gruplarınca	geliştirilen	kuş	dili	gibi	bir	dildi	Türkçe.
Dünyanın	 neresine	 giderseniz	 gidin	 kuş	 dilinizle(Türkçe)	 ile	 rahatça
konuşabiliyorsunuz.	Bu	 rahatlık	Venedik’e	 giden	 trende	 küfürlerle	 hayat
bulmuştu.	 İnsanlar	 özüne	 dönüyordu.	 Bastırdıkları	 küfürbaz	 kişilikleri
dışarıya	 çıkıyordu.	 Artık	 iç	 ses	 e	 gerek	 yoktu.	 Aklına	 gelen,	 filtresiz
ağzına	da	geliyordu.	

	

Çocuklarla	 baya	 samimi	 olmuştu	 Genç	 Erdem.	 Türk	 arkadaşlarıyla
beraber	 Venedik’de	 gezeceklerini	 tahmin	 edemezdi.	 Her	 şey	 birden
gelişiyordu.Pisa	 da	 kalma	 kararı	 verseydi,	 çok	 farklı	 bir	 gelecek
oluşacaktı.	 Seçimler	 hayatları,	 hayatlarda	 seçimleri	 yaratıyordu.	 Erdem
ise	 vagonda	 yer	 bulamadığından	 oturmuş	 Yerde	 çocuklarla
kaynaşıyordu.



BULANTILI	-GENC	ERDEM	4	-	VENEDIK
	

Venedik’e	sabah	4-5	gibi	 varmıştık.	Trende	yerlerde	yattığımızdan
olacak	ki	insanlar	bizden	biraz	çekiniyordu.Genç	Erdemin	ilk	deneyimleri
olduğundan	 yanına	 uyku	 tulumu	 mat	 çadır	 gibi	 ekipmanlar
getirmemişti.Türk	 dostlar	 tam	 teşekküllü	 takılıyordu.Trenden	 iner	 inmez
kalmaya	 karar	 verdi	 çocuklar.	 Tren	 istasyonunun	 içine	 bile	 girmemiştik,
trenlerin	 yolcu	 almak	 için	 durduğu	 numaralı	 bölümlerin	 birindeydik	 Bir
bankta	uyumakla	uyumamak	arası	uzandım.	Sabah	ayazından	olacak	ki
hava	soğuktu.	Uyumak	için	sürekli	pozisyon	değiştirip	duruyordum	ancak
optimal	 pozisyon	 hiç	 bir	 zaman	 bulunamıyordu	 belki	 de	 yoktu.	 Komfort
delisi	olmuş	bedenim	yeri	yeni	tanıyordu.

	

Uyumaya	 çalışırken	 bir	 tren	 durmuştu	 ve	 bir	 grup	 genç	 molada
sigara	tüttürmek	için	trenden	inmişti.	Sigaralarını	tüttürürlerken	1	kız	bizi
parmağıyla	 gösterip	 gülüyordu.Zaten	 uyuyamayan	 ben,	 gösterdiğim
sokak	 çocuğu	 imajı	 ile	 ayağa	 kalktım.	 Kızın	 grubuna	 doğru	 ilerledim.
Gülüşmelerden	 eser	 yoktu	 yaklaşan	 bir	 tehlike	 vardı.	 Hepsi	 dikkat
kesilmiş	 bana	 bakıyorlardı.Çocukların	 dibine	 geldiğimde	 böö	 diye	 ses
çıkarttım.	Korkudan	ödleri	kopmuştu.Üzerine	bir	kahkaha	patlatıp	devam
ettim.	 O	 zamanlar	 içimde	 bir	 mahalle	 delikanlısı	 yatacak	 ki	 şimdi	 hiç
beğenmediğim	hareketleri	yapıyormuş.	

	

Yavaş	 yavaş	 soğuk	 uzaklaşıyor,	 güneş	 doğuyordu.	 Venediğin
güzelliğini	 gölgeleyen	 karanlık	 yerini	 aydınlığa	 bırakıyordu.	 Bir	 kiliseni
önüne	 oturmuştuk.	 Çocuklardan	 biri	 namaz	 kılmak	 istediğini
belirtti.Hemen	gidip	bir	 çeşmede	abdest	alıp	geldi	 ve	kilisenin	kapısının
önünde	 hızlı	 bir	 sabah	 namazı	 kıldı.	 	 Alejandro	 Jodorowsky’	 nin
yönetmenliğini	 yaptığı	Dance	of	Reality	 filminde	bir	 sahne	vardır.	Kendi
arayışı	 içerisinde	 olan	 çocuk	 (yönetmenin	 kendi	 çocukluğu)	 bir	 deli
büyücünün	 peşine	 takılır.	 Büyücü	 ona	 3	 büyük	 dinin	 simgelerinden	 bir
kolye	hediye	eder.	Çocuk	3	ünü	takar	ve	birleşim	mümkünatı	 ile	 tanışır.
Kilisenin	dev	kapısının	önünde	kılınan	namazı	 izleyen	Genç	Erdem,	bir



kolye	gibi	takacaktı	görüntüleri	hafızasına.	

	

Venedik	 suyun	 üzerinde	 bir	 bir	 açık	 hava	 müzesiydi.	 Bir	 sanat
eserini	 inceler	 gibi	 şehiri	 dolaştık.Kayıkçılar	 sesli	 seli	 mio	 amico	 diye
birbirine	 sesleniyorlar.	 Sokaklarda	 gezen	 ben	 hayatlarında	 küçük	 bir
sahneye	 sahip	 oluyorum.Kayıkçı	 için	 ben	 yoldan	 yürüyen	 küçük	 bir
parametreyim.	 Yoldan	 ilereleyip	 başka	 sokağa	 döndüğümde	 artık	 ben
olmayacağım.Sokaktan	dönünceye	kadar	geçirdiğimiz	zaman	ise	sınırsız.
Ben	 bir	 hayalettim	 insanların	 habitatlarına	 girip	 çıkıyordum.	 Bir	 rüzgar
gibiydim.Görüntüm	 yok	 ama	 hafif	 varlığımı	 hissettiriyordum.Kayıkçının
tenine,	venedik	sokaklarının	eski	binalarnda	nehirin	yüzeyine	temas	edip
devam	 ediyordum.	 Küçük	 bir	 rüzgar.	 Herkes	 olma	 yolunda	 hiç	 olmaya
çalışan.	

	

Rüzgar	 bütün	 venedikte	 esti.	 Venedik	 seyehat	 arkadaşlarıda
kendiside	çantaları	taşımaktan	çok	sıkılmıştı.	Aklına	güzel	bir	fikir	geldi	ve
arkadaşlarına	 paylaştı.	 Toplamda	 6	 kişiydik.	 Eşyaları	 tren	 garına
koyarsak	 kişi	 başı	 7	 euro	 gibi	 bir	 para	 verecektik.	 Bunun	 yerine	 en
ucuzundan	 bir	 hostel	 tutmayı	 düşündüm.	 Eşyaları	 ucuz	 hostele
yerleştirirdik.	Bu	fikir	Genç	Erdemin	lehineydi.	Çocuklar	gece	Venedik	te
kalmamayı	 düşünüyordu.	 Ben	 ise	 bağımsızdım	 gece	 kalabilirdim.
Geceliğini	6	kişinin	ödediği	bir	yerde	kalmak	gayet	mantıklıydı.	

	

Ucuz	 hosteli	 zar	 zorda	 olsa	 bulmuştuk.	 Kapıyı	 müşterilerden	 biri
açtı.	Donla	bizi	karşılayan	marcus	Hostelde	bir	müşteriydi.Anthon	selam
verip	hostel	sahibini	sordum.	Anthon	bilmediğini	belirtip	elindeki	kahveyi
içmek	üzere	balkona	geçti.	Önümde	kocaman	bir	fırsat	vardı.	Sahipsiz	bir
hostel.	 Çocuklara	 bir	 ıslık	 çaldım	 ve	 gelmelerini	 söyledim.	 Bir	 odaya
bütün	 eşyaları	 yığdık.	 Oda	 neredeyse	 çantalarla	 dolmuştu.	 Anthon
ateşekkür	ettim.Bir	sigara	aldım	ve	hostelden	ayrıldım.	Yaptığım	emrivaki
haraket	 çocukları	 biraz	 olsunda	 şaşırtmıştı.	 İş	 bitirici	 tavrımdan	 dolayı
gayet	memnunlardı.

	



Akşama	 doğru	 ayrılma	 vakti	 gelmişti	 venedikte	 kalıp	 kalmama
konusunda	 emin	 değildim.Hostelin	 parası	 da	 ödenmemişti.	 Eşyaları
almak	 için	 hostele	 döndük.Hostel	 sahibi	 hala	 gelmemişti	 eşyaları	 alıp
çıkabilirdik.İyilik	sever	müslüman	arkadaşlarımız,	hostel	sahibini	görmeyi
önerdi.	 Bu	 durum	 benim	 de	 işime	 geliyordu.	 Ödemeyi	 yapınca	 ben
kalabilirdim.Yarım	 saate	 yakın	 bekleyişten	 sonra	 kel	 hafif	 uzun	 boylu
mısırlı	Marco	 geldi.Hostel	 sahibi	Marco	 bize	 şeytani	 bir	 gülüş	 ile	 baktı.
Bazı	 insanların	 kötü,	 bozulmuş	 enerjilerini	 hemen	 hissedersiniz.	 Marco
da	da	bu	durumu	yoğun	olarak	hissediyordum.	Marco	teker	 teker	bizleri
saydı	 ve	 6*	 20	 euro	 hesabını	 yapıp	 bizden	 120	 euro	 istedi.	Marco	 bizi
salak	yerine	koyup	paralarımızı	almaya	çalışıyordu.İnternet	üzerinden	tek
kişilik	 rezervasyon	 yapmıştım.6	 kişinin	 parasını	 istemeye	 hakkı	 yoktur.
Adama	 iyilik	 olsun	 diye	 kalmaya	 karar	 vermiştik.	 Bunun	 üzerine	 adam
bizim	 paramızı	 almaya	 çalışıyordu.Çocuklara	 eşyaları	 almalarını
söyledim.	Para	 vermek	 istemiyordum.	Marco	 polisi	 arayacağını	 söyledi.
Ben	 ise	 hızlı	 olması	 gerektiğini	 belirttim.5	 dakika	 içerisinde	 hostelden
çıkıp	yok	olacaktım.	Çocuklar	 ise	booking	com	u	aramayı	önerdi.	Marco
booking	comu	arayınca	baya	üzülmüştü.	 toplamda	1	kişilik	 rezervasyon
yapılmıştı	ve	booking	com	6	kişilik	para	alamayacağını	marcoya	 belirtti.
Uzun	 uzadıya	 tartışmaların	 sonucunda	 1	 kişilik	 para	 ödendi.	 Sonuç
benim	 lehime	 gelişmişti.Çok	 kötü	 bir	 hostel	 sahibi	 olsada	 geceyi	 orada
geçirecektim.	

	

Çocuklarla	vedalaştık	ve	hostele	ger	döndüm.	Çok	yorulmuştum	1
saat	kestirmek	istiyordum.	Yatakların	hepsi	pis	ve	üzerin	de	saçlar	vardı.
Marco	dan	havlu	ve	çarşaf	istedim.Havlu	ve	çarşaf	için	ayrı	ayrı	5	er	euro
istedi.	 Marco	 benimle	 uğraşıyordu.	 Çarşaf	 ve	 havlu	 satın
almadım.Marconun	 odadan	 ayrılmasını	 bekleyip	 çarşafları	 kendim
alacaktım.



DALGA-	GENC	ERDEM	5-	VENEDIK
	

Güzel	bir	nap	uykusu	çekiyordum	ki	sabah	tanıştığım	Donlu	anthon
beni	uyandırdı.	Fransız	50	li	yaşlarda	Anthon,	2	tane	kız	ile	buluşacağını
ve	 yanında	beni	 istediğini	 söyledi.	Anthon	 çok	 samimi	 kafa	 bir	 adamdı.
Teklifi	 kabul	 ettim	hızlıca	giyinip	 kızlarla	 buluştuk.	Kızların	 biri	 brezilyalı
biri	 de	 Japondu.Venedik	 sokaklarında	 romantik	 bir	 akşam	 geçirileceğe
benziyordu.İlham	almak	 için	Fransadan	Venedik	e	gelen	Anthon	tam	bir
çapkındı.	 Su	 gibi	 olan	 genç	 Erdem,	 Anthon	 gibi	 flörtleşiyordu	 kızlarla.
Hepimiz	 gülüp	 eğleniyorduk.	 Yemek	 yemek	 için	 bir	 restorana
geçtik.Restoran	 gayet	 lüks	 kızların	 seçtiği	 bir	 yerdi.	 Akşam	 yemeği
yememiştim	 ancak	 1	 dilim	 margaritha	 pizza	 7-8	 euroydu.	 Bende
ucuzundan	bir	kadeh	şarap	istedim	ve	geceye	öyle	eşlik	ettim.	

	

Restorandan	 ayrıldık.Gece	 mükemmel	 Venedik	 sokaklarında
yürürken	 aklıma	 küçük	 br	 yaramazlık	 geldi.Brezilyalı	 kızı	 elinden	 tutup
küçük	bir	sandalın	içine	çektim.Arkamdan	marcus	ve	japon	da	geldi.Gece
olduğundan	 ve	 Venediğin	 küçük	 nüfusundan	 kimsecikler	 bizi
görmüyordu.	 Kızlarda	 bizim	 hostelde	 kalıyorlarmış	 ve	 Marcus	 onlara
küçük	 tacizde	 bulunmuştu.	 Sonradan	 booking	 com	 da	 yorumlara
baktığımda	 hostel	 sahibini	 kötüleyen	 bir	 çok	 yorum	 okuyacaktım.
Sandalın	 içerisinde	 marcusu	 kötüleyip	 birbirlerimizi	 övüyorduk.Hayat
dünyanın	 4	 ucundan	 farklı	 farklı	 insanları	 bir	 küçük	 sandalın	 içerisine
toplamıştı.	Arkadan	Arrideverci	nin	Goodbye	to	Roma	 şarkısı	 çalıyordu.
Sanki	 an	 ile	 an	 arasında	 boşluklar	 oluşuyordu.Bu	 küçük	 boşluk
baloncuklarının	 içerisinden	 bakıyordum	 yaşama.	 4	 insanda	 çok	 farklı
geçmişlere	sahipti.Yaşları	kişilikleri	tamamen	farklı	olsa	da,	insanlardı	ve
sevginin	güzelliğini	tatmak	uğruna	yaşıyorlardı.

	

Yolcuydum	 Sabah	 güneş	 doğmadan	 hazırlandım	 Venedik’e	 karşı
balkonda	bir	sigara	sardım.	Hostel	sahibi	Marco	hostelin	anahtarını	bana
vermişti	 ve	 anahtarı	 geri	 koymam	 üzerine	 tembihlemişti.	 Bende	 sigara
bitince	 eşyalarımı	 ve	 anahtarı	 alıp	 çıktım,	 gittim.	 (Hostelin	 anahtarı



istanbul	da	Venediğe	yolunuz	düşerse	anahtarı	paylaşabilirim.)		Sabahın
köründe	çıkılan	yolları	hep	sevmişimdir.	Kimse	ile	veda	etmeden,	arkana
bakmadan	 karanlığın	 içine	 gömülürsün.Yokluğun	 sabah	 onları
selamlayacaktır.	Şöyle	bir	zihinlerinde	gezintiye	çıkarır	yokluk.Yoklukla	ilk
temasta	 önce	 zihinde	 bir	 varlık	 oluşur.	 Sonra	 kişiye	 göre	 yavaş	 yavaş
gömülür	 en	 derinliklere.Belki	 yok	 olmaz	 ama	 toprağın	 altındakilerle	 de
ilgilenmez	insan.	

	

Venedik’den	 sonra	 Slovenya	 ya	 gidecektim.	 Avrupa	 deyince	 akla
gelmeyen	 ülkeleri	 gezmek	 istiyordum.Slovenya	 hakkında	 hiç	 bir	 şey
duymamış	 olmak,	 beni	 oraya	 daha	 çok	 çekiyordu.	 Tren	 istasyonunda
kötü	bir	olayla	karşılaşmıştım.	Slovenya	ya	çok	yakın	olmamıza	rağmen	

tren	 Avusturya	 Viyana’ya	 uğrayıp	 Slovenya’ya	 gidiyordu.Genç	 Erdemin
kafasında	Avusturya,	Slovenya,Slovakya,Çek	Cumhuriyeti	ve	Macaristan
vardı.	 Her	 biri	 birbirine	 yakın	 güzel	 ülkeciklerdi.	 O	 zamanlar
yolculuğumda	 bana	 eşlik	 eden	 bir	 kitap	 vardı.Dostoyevski	 Yeraltından
notlar.	 Kitap	 Tren	 seyahatlerinin	 vazgeçilmez	 bir	 parçası	 olmuştu.Her
okunan	bir	kelime	Genç	erdemin	kafasını	kurcalıyordu.Avrupa	seyahatini
gerçekleştirirken	 Dostoyevski	 	 nin	 zihninde	 seyahat	 etmek	 de	 gayet
keyifliydi.	Kitap	okumaktan	sıkılan	genç	erdem	tren	vagonları	arasında	bir
seyahate	 çıkar	 ve	 kendince	 kafa	 dengi	 birinin	 yanına	 oturup	 selam
verirdi.Genelde	kadınları	tercih	eden	genç,	1	kere	olsun	terslenmemiş	ve
uzun	soluklu	sohbetlere	kapı	açmıştı.

	

Fight	Club	filminde	de		belirtildiği	gibi	tek	kullanımlık	bir	arkadaştım.
Sadece	 trende	 2	 saat	 sohbet	 ediyor	 ve	 onların	 gerçekliğinden
kayboluyordum.	 Gir	 çık,	 gir	 çık,	 gir	 çık.Viyana	 ya	 yaklaştıkça	 	 düzeni
hissediyordum.Tüm	 avrupayı	 sarmış	 düzenin	 dışında	 bir	 düzen	 vardı
avusturya	 da.	 Sanki	 ağaçlar	 daha	 dik	 kuşlar	 daha	 orantısal	 kanat
çarpıyor.Düzenler	 şehrinde	 düzensizce	 adımlar	 attım	 dolaştım.Free
walking	 tour	 bulup	 bir	 rehber	 eşliğinde	 şehri	 dolaştım.Tarihi	 yapılarının
tarihini	öğrenmek,	yapıya	karşı	başka	türden	bir	bağ	oluşturuyor.	Yapının
tarihini	öğrenmeden	önce	gözümle	inceliyor,	tarihini	öğrenincede	kalbimle
gözlemliyordum.	



	

Viyananın	ortasında	kocaman	bir	heykel,	bir	şeylerin	üzerine	çıkmış
bir	insan	figuru.	Bu	heykel	viyana	da	tuvalet	olmadığı	dönemi,	her	insanın
dışkılarını	 pisliklerini	 dısarı	 atmasını	 simgeliyor.	 Sokaktaki	 pisliklerin
oluşturduğu	 veba	 salgınını	 yeneceklerini	 belirten	 kralın	 yaptırdığı	 bir
heykel.	Bu	bilgiler	eşliğinde	modernliğin	ve	temizliğin	başkenti	olabilecek
bir	şehirde	burnunuza	pislik	kokuları	gelebiliyor.



ŞİP	ŞAŞK	-GENC	ERDEM	6-	VİYANA	
	

Akşam	olmuştu.	1	sokak	sanatçısı	abimiz	elinde	kemanı	ile	notaları
birbirine	kavuşturuyordu.	O	zamanlar	 sadece	dinleyici	 olan	genç	erdem
gözleri	 kocaman	 olmuş,	 sanatçıyı	 dinliyordu.	 Mozartlar	 Beethovenlar,
Pachabell	 ler	 ardı	 sıra	 geliyordu.	 Tam	 kemanla	 kurduğum	 bağı
koparacaktım	ki	sol	minorden	Adagio	parçası	çalınmaya	başladı.	Adagio,
ile	uzun	bir	mazimiz	vardır.	Kendisini	yaklaşık	olarak	100	kere	durmadan
dinlemiştim.	Karşımda	ateş	elimde	Suç	ve	Ceza	 romanı,	 kulağımda	 ise
Albinoni	 Adagio.Tekrar	 zaman	 durdu.	 Müzik	 zamansız,	 bedensiz	 bir
güzelliktir.	Hatıralarına	uçtu	gitti	Erdem.	Şimdi	Viyana'da	Akşam	bu	parça
çınlıyordu	 kulaklarında.Parçanın	 nasıl	 bittiğini	 anlamadı,	 kendisi	 yine
Raskalnikov	 olmuştu.Ne	 Viyana	 da	 nede	 dünyada	 bir	 yerdeydi.	 Kitapta
bir	 karakter,	 Dostonun	 zihninden	 bir	 parçaydı.Parça	 bitince	 Kemancı
abimiz	 yaptığı	 60	 euro	 parasını	 ve	 kemanını	 kılıfına	 koydu.Ben	 ve
viyanalı	bir	hanım	kalmıştık.	2	mizde	aynı	anda	adama	doğru	ilerledik	ve
abimizle	sohbet	etmeye	başladık.	

	

Kemancı	 sizde	 yaparsınız	 gençler	 gibisinden	 öğütler	 verirken
kadınla	 birbirimizi	 gözetliyorduk.Sonradan	 anlaşılmıştı	 ki	 kemancı,	 kızla
benim	 tanışmamda	 	 bir	 bağlam	 oluşturmuştu.	 Sanki	 birbirimiz	 ile
buluşmaya	gelmiştik	o	sokağın	o	köşesine.	Suçlu	Raskalnikov’dan	çıkıp
kendi	 romanımı	 yazmaya	 dönmem	 gerekiyordu.	 1	 elime	 kalemi	 diğer
elimede	 Mariayı	 aldım	 ve	 geçmiş	 müzik	 dinletisinin	 ezgileriyle	 birlikte
yürüyüşe	 çıktık.Nasıl	 ki	 Do	 majör	 ile	 La	 minor	 le	 aynı	 notalara
sahipse,bizde	birbirimizi	tamamlıyorduk.

	

	 Akşamdı	 ve	 gece	 gibi	 trene	 binecektim.Kalan	 zaman	 aralığında
sıkışmıştım.	 Aramızda	 güzel	 bir	 diyalog	 oluşmuştu	 Mariayla.Cafe-Bar
tarzı	 bir	 yere	 geçmiştik.	Oturuyor	 sohbet	 ediyorduk.	 Yaşam	 hikayesinin
nasıl	 olacağını	 hiç	 bilmemek	 ve	 birazda	 aylak	 olmak	 beni	 Maria	 ile
tanıştırıp	 	 kafeye	 oturtturmuştu.	 Avrupalı	 kadınlardan,	 kadın	 ideasını
oluşturuyordu	 genç	 Erdem.	Maria	 sohbet	 esnasında	 nasıl	 düşünüyorsa



filtrelemeden	 söylüyor.	 Maske	 takmadan	 etkilendiği	 konularda
etkilendiğini	 belirtiyordu.	 Alengirli	 iletişimden	 uzak	 net	 bir	 iletişim
sürüyordu.	 Maria’ya	 evimin	 olmadığını	 ve	 Viyana’da	 kalmamı	 istiyorsa
onda	 kalmam	 gerektiğini	 söyledim.Aksi	 takdirde	 şehirden	 ayrılacaktım.
Maria	 ev	 arkadaşı	 ile	 yaşadığı	 problemlerden	 bahsedince	 	 beraber
kalamayacağımızı	anladım.

	

Konuşma	hızımız	düşmüş	kafede	birbirimizi	 izliyorduk.Konuşmanın
da	 ötesinde	 ki	 iletişimi	 tatmak	 adına	 eller	 birbirine	 kavuşmuştu.
Kavuşmalar	 arttı	 temaslar	 yoğunlaşmıştı.Artık	 karşımda	 farklı	 bir	 Maria
vardı,	daha	sıcak	ve		daha	ıslak.

	

Sürekli	 bir	 yolculuk	 durumunun	 getirdikleri	 ve	 götürdükleri	 vardı.
Tabi	 geleceği	 yaşamadığımızdan	 bir	 kıyasta	 yapamıyorduk.O	 zamanlar
imkanlar	 içine	 sıkıştırılmış	 bir	 Erdem	 vardı.	 Kendi	 imkanları	 yaratmayı
tam	öğrenememişti.	Yol	mümkünat	sızlıkları	mümkün	kılmayı	öğretecekti.
Fırsat	 kafasına	 sıçan	 bir	 talih	 kuşu	 olmaktan	 çıkacak,	 kuşu	 da	 bokuda
ayrı	ayrı	bulacaktı	genç	Erdem.Hayat	oyununda	edilgen	olmaktan	çıkmak
zorlu	bir	yolculuktur,	ancak	çıktıktan	sonra	hem	yolcu	hemde	yol	olmaya
başlarsın.

	

Maria	 bana	 tren	 istasyonuna	 kadar	 eşlik	 etmişti.Üstüne	 üslük	 tren
kalkana	 kadar	 istasyonda	 beni	 bekleyip	 izlemişti.	 Bu	 kadar	 yoğun	 ilgiyi
garipsesem	de,	birileri	kendince	sevgisini	aktarıyordu.	Milyonlarca	 insan
milyonlarca	 bakış,	 milyonlarca	 sevgiyi	 aktarma	 yöntemi	 vardı.	 Seni
seviyorum	demenin	halleri	 bazıları	 için	 kendinden	ödün	vermek	bazıları
için	 çiçek	 almak	 bazıları	 içinse	 gözlerini	 kaçırmaktı.	 Seni	 seviyorum
cümlesi	ise	sevgi	duygusunun	üstündeydi.	Seni	seviyorum	diyemeyen	içe
atan	 o	 kadar	 insan	 var	 ki.	 Bazısı	 geri	 seni	 seviyorum	 cümlesini
duyamayacağı	için,	bazısı	çok	erken	olduğunu	düşündüğü	için.	Basit	ama
bir	 o	 kadar	 da	 zor	 bir	 cümledir.	 Kelimeye	 yüklenen	 mana,	 duygunun
ötesine	 geçmiş	 ve	 kişi	 o	 manayı	 kafasınca	 tatmin	 etmeyi	 düşünürken
duyguyu	yaşayamaz	olmuş.Maria	nın	gözleri	 de	o	gün	 trenimin	önünde
10	dakika	beklerken	beni	sevdiğini	söylüyordu.



FISIFOS	-GENC	ERDEM	7-	LJUBLJANA-BRATISLAVA
	

Cuf	 cuf	 cuf	 cuf!	 tren	 Slovenya	 Ljubljana	 ya	 varır.	 Ljubljana	 küçük
sakin	 bir	 şehirdi.Ortasından	 geçen	 bir	 nehir	 ve	 sık	 ağaçlar.	 Karadeniz’i
andıran	 bir	 havası	 vardı.	 Biraz	 yalnız	 kalmak	 uzun	 yürüyüşler	 yapmak
istemiştim.	Kulelerine	oradan	ormanlarına	bütün	gün	yürüdüm.	Seyahat
halinde	 de	 olunsa	 zihin	 sürekli	 koşturmaya	 devam	 ediyordu.	 Şehir
içerisinde	yalnız	uzun	soluklu	yürüyüşler	zihni	şifalandırıyor	ve	sessizliği
oluşturuyordu.	Ancak	sessizlik	halinde	dinleyebilir,	direnmeden	dikkatinizi
verebiliriz.	Bu	nedenle,	 zihninizde	yer	açmak	çok	önemli.	Zihin	dopdolu
olmadığı,	 durmaksızın	 işgal	 edilmediği	 takdirde,	 havlayan	 şu	 köpeği	 de
uzaktaki	 köprüden	 geçen	 trenin	 sesini	 de	 duyabilir	 ve	 burada	 yazılan
sözlerinin	tamamen	farkında	olabilir.	İşte	o	zaman	zihin	ölü	değil,	canlı	bir
şey	olur.

	

1	2	gün	Ljubyana	 da	 soluklandıktan	 sonra	 tren	 garına	 gittim	 tekrardan.
Tren	 garları	 artık	 benim	 için	 uzay	 zaman	 bükülmesini	 oluşturan
makinelerdi.	Bir	aletin	içine	giriyor	biraz	zaman	geçiriyor	ve	gözlerini	çok
farklı	 bir	 coğrafyada	 çok	 farklı	 genetikte	 insanlara	 açıyorsun.Seçim
özgürlüğünün	 doruklarında	 trenlere	 bakıyordum.	 Elimde	 2	 gelecek
vardı.1.si	Slovakya	Bratislava	ya	geçmek	2.si	Polonya	Krakow	a	devam
etmekti.Trenlerin	 her	 ikisi	 de	 aynı	 zamanda	 hareket	 ediyordu	 ve	 yan
yanaydılar.Son	 5dk.	 Bir	 karar	 vermeliydim	 bir	 geleceğe	 oku
fırlatmalıydım.	 Arjuna	 oku	 germiş	 bekliyordu.	 Yüzünde	 küçük	 bir
tebessüm	hangi	yöne	gideceğini	düşünüyordu.	Sağ	ayağı	sağ	daki	trene
sol	 ayağı	 soldaki	 trene	 gitmek	 istiyor	 Başıda	 arada	 kalmış	 duruyordu.
Son	60	saniye	.Anonslar	yapıldı,	makinist	yerini		aldı.	Ani	bir	kararla	Genç
Erdem	kendini	Bratislava	ya	giden	trende	buldu.	

	

Bratislava’ya	 akşam	 varmıştı	 ve	 gece	 partilemek	 istiyordu.
Seyahatin	 başından	 beri	 geceleri	 sokaklarda,	 maksimum	 bir	 barda
geçiriyordu.	 Genç	 Erdem	 Bratislava	 gençleriyle	 underground	 bir	 gece
hayatına	 akmak	 için	 can	 atıyordu.	 En	 ucuzundan	 bir	 hostele	 yerleşti,



hostelin	 oturma	 odasına	 geçti.Uzun	 boylu	 kel	 bir	 adam	 insanlara	 bir
hikaye	anlatıyor	herkes	de	eğlenceli	eğlenceli	onu	dinliyordu.	Mısırlı	milli
basketçi,	 kapalı	 çarşı	 satıcıları	 gibi	 herkesi	 kendine	 bağlamıştı.	 Çok
komik	 hikayeleri	 vardı.	 Anlattıkça	 insanlar	 biraz	 daha	 hevesleniyor	 ve
küçük	 bir	 arz	 talep	 döngüsü	 yaratıyordu.	Mısırlı	 karakterin	 hayata	 karşı
bir	 durusu	 ve	misyonu	 vardı.	Kendisi	 bütün	 ırklardan	 kadınlarla	 yatmak
için	 bu	 seyehatı	 gerçekleştiriyordu.	Azgın	Mısırlı	 bugüne	 kadar	 bir	 sürü
kadınla	da	yatmıştı.	Kaynaşma	seansından	sonra	bratislava	sokaklarına
kendimi	 attım.	 İnternetten	 öğrendiğim	 en	 underground	 mekana
gittim.Ancak	 benim	 partileme	 isteğim	 ve	 sistemin	 cuma	 cumartesine
sıkıştırmış	parti	anlayışı	ile	örtüşmüyordu.	Perşembe	olduğundan	mekan
kapanmıştı.	 Gece	 Bratislava	 sokaklarıyla	 yalnız	 kalmıştım.Gecenin
bekçileri	 benim	 gibi	 küçük	 Bratislava	 da	 olta	 atıyordu.	 Yolda	 karanlık
bakışlar	bana	eşlik	etti.	Yürüyüşüme	devam	ederken	bir	de	ne	göreyim.
Mısırlı	Brezilyalı	ve	Portekizli	arkadaşlar	oturmuşlar	bir	mekanda	goygoy
yapıyorlar.	 Hemen	 soluğu	 yanlarında	 aldım.	 Tayfamız	 birbirinden	 renkli
insanlarla	doluydu	ve	gece	yeni	başlıyordu.

Mısırlı	kendinin	merkezi	olduğu	10	m	yarı	çaplı	daire	alanında	ki	kadınlar
ile	 iletişim	kuruyor	ve	onları	etkiliyordu.	Sokakta	yürüyen	bir	kadın	bizim
masaya	 geldi	 ve	 sırayla	 bizimle	 tanıştı.Mısırlı	 böyle	 bir	 hazineyi
kaçırmazdı,	 gözleri	 ışıl	 ışıl	 kadınla	 konuşuyordu.	Kadının	 kendi	 gelmesi
20	m	uzakta	bir	adamın	bizi	 izliyor	olması,	kadının	masadaki	erkeklerin
hepsi	 ile	 flörtleşiyor	 olması	 beni	 biraz	 tedirgin	 etmişti.	 Olayda	 farklı	 bir
koku	vardı.

	

Doğal	 olmayan	 bir	 şeyler	 hissediyordum.	Kadını	 test	 etmek	 adına
kadına	 bir	 çok	 soru	 sormaya	 başladım.Adın	 nedir	 ?	 -Maria.Nerede
yaşıyorsun?-Bratislava.Çalışıyormusun?	 hayır.	 Arkada	 bize	 bakan
arkadaşın	mı	?	(	bu	soruyu	sorunca	tedirgin	olmuştu.)	Hayır.	(	ama	vücut
dili	evet	diyordu,	Saçlarla	oynuyordu,	göz	temasından	kaçıyordu.)	Sonra
can	 alıcı	 soruyu	 bir	 daha	 sordum.	 Adın	 ne	 ?	 Annia.	 Her	 şey	 belli
oluyordu.Daha	profosyenelleşmemiş	bir	dolandırıcı	vardı.	Bütün	sistemin
kullandığı	gibi	aç	gözlü	erkek	modelinin	şehvet	düşkünlüğünden	kazanç
sağlamaya	 çalışan	 bir	 ekip.	 Orada	 konuşma	 benim	 için	 portekizli	 ve
brezilyalı	 için	 bitmişti.3	 müzde	 kadını	 yakalamıştık	 ama	 Mısırlı	 hala



kadınla	 konuşmak	 için	 can	 atıyordu.	 Adamımız	 kadınla	 tokalaştı	 ve
kadına	bu	gücünün	nereden	geldiğini	 sordu.Mısırlı	 hala	 kadını	 etkileme
peşindeydi.	 Mısırlı	 bize	 döndü	 ve	 bizlerle	 tanıştığı	 için	 çok	 memnun
olduğunu	 ancak	 ayrılma	 vaktinin	 geldiğini	 söyledi.Bu	 güzel	 bayanla
geceye	devam	etmek	istediğini	belirtti.	Gözümün	önünde	Mısır	Basketbol
Milli	 takım	oyuncusu	dolandırılacaktı.	Bunun	olmasını	 istemeyip	kadının
yalancı	 olduğunu	 giderse	 soyulacağını	 vs	 anlattım.Kadın	 benim
cümlelerimi	 duyar	 duymaz	 uzaklaşmaya	 başladı.Oyununu	 yakalayan
birisi	vardı.	Mısırlı	sarhoş	sarhoş	gerçekten	mi	derken	Kadın	duman	gibi
kayboldu	gitti.	Mısır	milli	takımının	çok	dolaylı	yönden	olsa	da	bana	borcu
vardı.	Oyuncusuna	sahip	çıkmıştım.	

	

Arkadaşlarla	hostele	gitmek	üzere	ayrıldık.	Aynı	sokağı	4	 tane	genç	kız
ile	 paylaşıyorduk.	 Mısırlı	 hemen	 onları	 çağırdı.	 Kızlara	 parlamento
binasının	önünde	 ki	 büyük	heykeli	 gösterdi.	Heykelde	 ki	 adamın	neden
binaya	 doğru	 eğildiğini	 sordu.	 Sizce	 burada	 bir	 mesaj	 mı	 var	 diye	 de
ekledi.	Ortam	 ilgi	çekici	soruyla	yumuşamış	ve	sırayla	 insanlar	birbiriyle
tanışmaya	 başlamıştı.	 Mısırlı	 hemen	 bizi	 takdim	 etmeye	 başladı.
Brezilyalı	 arkadaşı,	 sürekli	 dans	 eder	 kavga	 eder	 olarak,Portekizliği
durmadan	 otunu	 içip	 keyifçi	 olarak	 ve	 beni	 ise	 Tayyip	 Erdoğan	 diye
tanıttı.	 Çok	 gülmüştüm,	 Hayatını	 kurtarma	 borcu	 güzel	 bir	 espriyle
ödenmişti.	 Sokakta	 tanıştığımız	 arkadaşlar	 ile	 iyice	 kaynaşmıştık.	Gece
çok	geç	olmasına	rağmen	başka	bir	mekana	geçtik	ve	sohbetlere	devam
ettik.	 Mekandan	 ayrılırken	 kızlarla	 aynı	 hostelde	 olduğumuzu	 öğrendik.
Pişti	olmuştu.	

	

Beraberce	 hostele	 geçtik.Hostelin	 pireleri	 uçuşuyordu.	 Odama
girmek	istedim	ancak	anahtarı	 içeride	unutmuştum.	Odada	ki	arkadaşlar
ise	 fosur	 fosur	 uyuyordu.Gece	 zorunlu	 başka	 birisinin	 odasında,
başkasının	yatağında	kalmıştım.	Gece	uyumadan	önce	seçimler	aklıma
geldi.1	 anlık	 başka	 bir	 yer	 seçmemiş	 olmam	 burada	 bu	 gece	 bunları
yaşamamı	 sağlamıştı.Hayat	 içerisinde	milyonlarca	 yol	milyonlarca	 fırsat
vardı	ve	yaşadığım	bana	yaşanabilecek	en	 iyisi	gibi	geliyordu.	Seçimler
benim	onları	 seçtiğim	gibi	beni	de	güzelce	seçmişti	 ve	yorgun	bedenim
uykuya	dalmıştı.



TIZ	SESLI	STRIP	-GENC	ERDEM	8-	POLONYA
	

Bir	 bakmışım	 Polonya	 Krakow	 dayım.	 Krakow	 küçük	 bir	 öğrenci
şehriydi.Gece	 sokaklarda	 yürürken	 karşıma	 sarı	 şemsiyeli,	 Polanya’lı
güzel	 ablalar	 çıkmıştı.	 Hepsi	 bana	 bakıp	 gülümsüyor	 ve	 striptiz	 Kulübe
davet	ediyordu.Daha	önce	hiç	bir	 striptiz	Kulübe	gitmemiştim,	 fikir	daha
yeni	 karşıma	 çıkmıştı	 ve	 biraz	 sindirmem	 gerekiyordu.	 Sarı	 şemsiyeli
ablalara	göz	kırpıp	devam	ettim.	Soluğu	commercial	müzik	çalan	bir	gece
kulübünde	 aldım.	 Müzikler	 inda	 clup,	 dale	 don	 dale	 tadındaydı.	 O
müziklerle	 dans	 edeceğimi	 hiç	 düşünmezdim.Genç	 Erdem’in	 şehvete
kendini	kaptırması	müziklere	tahammül	etmesini	sağladı.Gece	kulübünün
dans	pistinde	18-25	yaş	aralığında	yaklaşık	4	erkek	50	kadın	vardı.Dans
pistine	 geçer	 geçmez	 3-	 5	 kadın	 benle	 flörtleşmeye	 başlamıştı.Erkek
türünün	 son	 kalan	 4	 insanından	 biriydim	 ve	 gayet	 değerliydim.Gece
kulübünde	ki	arz	talep	dengesine	çok	şaşırmıştım.	Yaşadıklarım	gerçekçi
gelmiyordu.Damsız	 almayan	 türk	 gece	 kulüplerinde	 yetişmiş	 Genç
Erdem,	 kadın	 erkek	 farkını	 gözetmeyen	 Polonya	 gibi	 bir	 ülkede	 kültür
şoku	yaşıyordu.3-5	dakikaya	adapte	olmuş,	gecenin	keyfini	sürüyordu.

2	 kadınla	 beraber	 gece	 külubünden	 çıktım.Gece	 saat	 de	 geç
olmuştu.	Yurtta	kalan	arkadaşlar	benim	evime	gelmek	 takılmaya	devam
etmek	 istiyordu	 ancak	 ne	 benim	evim	 vardı	 ne	 de	 onların	 yurduna	 ben
girebiliyordum.	Üzgün	 üzgün	 vedalaştık,	 ayrıldık.	Geceyi	 erken	 bitirmek
istemediğimden,	sokaklarda	gezinmeye	devam	ettim.	Bu	sefer	sağdan	bir
adam	 bana	 seslendi	 ve	 striptiz	 kulübe	 göz	 atmak	 isteyip	 istemediğimi
sordu.	 İstersem	bir	bira	 içip	çıkabileceğini	söyledi.2.	deva	Striptiz	Kulüp
daveti	gelmişti	ve	bu	sefer	kabul	ettim	ve	 içeriye	girdim.İçerisi	 loş	 ışıklı,
basık	 tavanlı,	 pes	 pembe	 duvarlı	 küçük	 bir	 alandı.	 Ablalarımız	 sahne
önünde	 sıraya	 girmiş	 sırayla	 performanslarını	 sergiliyordu.	 Mekanda
sadece	 ben	 ve	 50	 yaşlarda	 Polonyalı	 bir	 amca	 vardı.	 Amca	 pür	 dikkat



ciddi	 ciddi	 dansları	 izliyordu.	 O	 zaman	 anlamıştım	 ki,Türkiyede	 50	 li
yaşlarında	ki		mahalle	amcaları	kıraathaneye	giderken	Polonyalı	amcalar
Striptiz	 külube	 gidiyordu.	 Kültürün	 bir	 parçası	 olan	 Striptiz	 kulülber
Krakow’un	 her	 yerine,Tatlıses	 çiğ	 köfte	 gibi	 dağılmıştı.Kadınlar
neredeyse	çıplak	danslarını	sergiliyorlardı.	

Her	 birinin	 motivasyonu	 ve	 hikayesi	 farklıydı.	 Bazıları	 hafif	 asık
suratlı	 bazıları	 ise	 güle	 oynaya	 striptiz	 direğinde	 salınıyordu.	 Biramın
bitmesine	 yakın	 şovunda	 en	 çok	 beni	 etkileyen	 kadın	 yanıma	 geldi	 ve
oturdu.	 Yanımda	 çıplak	 çok	 güzel	 bir	 kadın	 vardı.	 Genç	 Erdemin
geçmişte	 oluşturduğu	 Ahlak	 duvarları	 yavaş	 yavaş	 eriyordu.Ukraynalı
Nadia	 ile	 sohbet	 etmeye	 başlamıştık.	 İngilizcesinin	 gayet	 iyi	 oluşu
etkileyiciydi.Uzun	uzun	konuştuk	seyahatimden	bahsettim,	 fotoğraflarımı
gösterdim.Resmen	 friendzone	 olacaktık	 Nadia’yla.Nadia	 Tek	 başıma
geziyor	oluşumu	beğendi	ve	gösterdiğim	yerlere	gitmek	istediğini	söyledi.
Sohbet	 gayet	 keyifliydi	 ve	 bir	 gönül	 bağı	 kurar	 gibi	 olmuştum.	 Hayat
kadınlarına	aşık	olan	türk	filmi	karakterlerini	daha	iyi	anlıyorum.	Kulübün
mamaları	 Nadia	 ya	 kaş	 göz	 yapıyordu.	 Nadia	 benle	 konuşmanın	 çok
keyifli	olduğunu	ancak	vip	odaya	geçmemiz	gerektiğini	söyledi.Mama	eve
ekmek	götürecekti.	Vip	 odalarda	 kişiye	 özel	 danslar	 yapılıyordu	 ve	 ayrı
bir	 ücreti	 vardı.	 O	 zamanlar	 okuduğum	 Yeraltından	 notlardaki	 hayat
kadını	 ile	 ana	 karakter	 arasında	 geçen	 diyalogdan	 çok	 etkilenmiştim.
Kendimi	kitabın	ana	karakteri	yerine	koyup	Nadia	ile	kitaptan	bir	diyalog
yaşadım.Ona	 	 verebilecek	 sadece	 duygularım	 olduğunu	 söyledim.
Zaman	durmuş,	Nadia	bu	değişik	ne	diyor	yüz	ifadesiyle	bana	bakıyordu.
Nadia	 ve	Mama	 üzgün,	 Genç	 Erdem	 ise	 yüzünde	 hafif	 bir	 tebessümle
Kulüpten	ayrıldı.

	



DONUK	-GENC	ERDEM	9-	POLONYA	
	

Avrupa	 seyahatinde	 2.	 dünya	 savaşının	 etkileri	 neredeyse	 tüm
Avrupa’da	hissediyordum.	Prag	dayken	bir	Yahudi	mahallesine	gitmiştim.
Ünlü	 bir	 ressam	 o	 dönemde	 Yahudi	 mahallesindeki	 çocukları	 toplayıp,
onlardan	 hayatlarının	 en	 kötü	 anını	 resmetmesini	 istemişti.Neredeyse
bütün	çocuklar	bir	 tren	 resmetmiştir.Bütün	avrupa	dan	 trenlere	 toplanan
yahudiler	 toplama	 kamplarına	 yollanıyordu.Gidenlerin	 tekrar	 geri
dönmediği	 bu	 trenler	 bütün	 çocukların	 kabusu	 olmuştu.	 2.	 Dünya
savaşının	çok	da	eski	olmaması	etkinin	hala	devam	ettiğini	gösteriyordu.
Çok	 büyük	 acılar	 çekilmişti.	 Bu	 acılara	 ışık	 tutmak	 ve	 biraz	 insanlarda
empatiyi	 oluşturmak	 için	 yüzlerce	 filmler	 çekilmişti.	 Bunların	 başında
Benim	 için	 Schindler’s	 List,	 Life	 is	 beautiful	 ve	 The	 Pianist	 gelir.	 Her
birinde	 ayrı	 ayrı	 ölümü	 koklasamda	 şimdi	 Krakow	 yakınlarında	 olan
Auswitch	toplama	kampına	gitme	şansı	bulmuştum.	

	

Dün	geceden	kalma	olduğum	için	yorgun	yorgun	bir	köşeye	geçmiş
hafif	 kestiriyordum.	 İnsanlar	 tıkış	pıkış	yan	yana	oturuyor	ve	yanım	boş
olmasına	 rağmen	 yanıma	 gelmiyordu.	 Ben	 ise	 umursamaz	 tavırla	 hafif
uzanmış	 güç	 toplamaya	 çalışıyordum.	 Ah	 şu	 insanlar	 normal	 kalıpları
dışında	bir	davranış	gördüklerinde	ne	yapacağını	bilmiyorlar.	Trende	yere
oturduğum	zamanlarda	da	aynı	saçma	korkuyu	onlardan	seziyordum.	Cuf
cuf	cuf	 tren	Auswitche	varır.	Kamp	girişinde	bir	 sıra	vardır	 ve	ben	 fiyatı
merak	 ettiğimden	 sıranın	 yanından	 fiyatı	 sorarım	Kampın	 girişi	 15	 euro
gibi	 bir	 miktar.	 Hemen	 zihinde	 küçük	 bir	 hesaplama	 yapılır	 ve	 para
vermeden	girmenin	yöntemi	düşünülür.	Giriş	tarafında	sıra	vardı	ve	çıkış
kapısında	 çıkan	 insanlar	 oluyordu.Yüzde	 yüz	 özgüvenli	 adımlarla	 çıkış
kapısından	 içeri	 girdim.	 Kimse	 görmemişti,	 veya	 görenlerde	 1	 dakika
sonra	 unutmuştu.	 Eylemin	 doğru	 veya	 yanlış	 olmasından	 çok	 özgüven
daha	 büyük	 bir	 rol	 oynuyordu.	 Büyük	 bir	 şirkete	 gelen	 takım	 elbiseli
hırsız,	 güvenliğe	 ses	 eder	 ve	 girişteki	 koca	 televizyonu	 almasını	 ve
arabaya	koymasını	söyler.	Kendinden	emin	hırsız	güvenlikler	yardımıyla
televizyonu	 arabasına	 yerleştirir,	 adamlara	 küçük	 bir	 bahşiş	 verir	 ve
oradan	ayrılır.	



	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Auswitch	 tel	 örgülerle	 çevrili	 küçük	 büyük	 2	 3	 katlı	 yapılarla
oluşturulmuş	 bir	 alandı.	 Yerlerde	 kaçmaya	 çalışırken	 ölenlerin	 isimleri.
Tellerde	 elektrik	 şokuyla	 intihar	 edenlerin	 isimleri	 yazıyordu.	 Bunca
insanın	 acıları	 sanki	 o	 alana	 gömülmüştü	 ve	 karanlık	 bir	 enerjisi
vardı.Yağmur	 yağmaya	 başlayınca	 romatizması	 tutan	 teyzeler	 gibi
Toplama	 kampına	 girince	 kötü	 etkilenmeye	 başlamıştır.	 Binaların
içlerinde	 dolaştım	 bazısı	 gaz	 odaları	 olarak	 bazısı	 ise	 hücrelerle	 olarak
kullanılmıştı.	 Orada	 hayatını	 kaybedenlerin	 fotoğrafları	 ve	 isimleri
yazıyordu.	Her	bina	aynı	zamanda	bir	müzeydi.Ölüm	duvarlara	sinmişti,
karanlık	 yavaş	 yavaş	 beni	 daha	 çok	 etkiliyordu.30-40	 m2	 bir	 hücre
tamamen	çocuk	ayakkabılarıyla	doluydu.	Küçük	küçük	yığınla	ayakkabı.
Her	birinin	sahibi	vardı	ve	artık	yoktu.	
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Seyahat	 süresince	 şehirler	 arası	 dışında	 hiç	 toplu	 taşıma
kullanmamıştım.Lokal	 insanlara	 yol	 tarifi	 sorduğumda	 bana	 genelde
otobüs	veya	metro	üzerinden	yolu	tarif	ediyordu.Yürüyeceğimi	söyleyince
de	 imkansız	 gözüyle	 bakılıyordu.Seyahat	 A	 noktasından	 B	 noktasına
ulaşmak	 değil,	 A	 ile	 B	 arasında	 olmaktı.	 Yürümekte	 bu	 arayı	 keyifle
sürdürmeyi	 sağlıyordu.	 Yürüdüm	 yürüdüm	 ve	 yürüdüm.Tabi	 bazen	 bu
yürüyüş	kararları	bir	yere	yetişme	konusunda	beni	zorluyordu.

	

Bir	 gün	 Tren	 saatine	 20	 dk.	 kala	 yürümeye	 başlamıştım.	 Tren
istasyonu	 çok	 uzakta	 gözüksede	 yaklaşamıyordum.Adımlar	 peşi	 sıra
gelmesine	rağmen	tren	istasyonu	hala	aynı	yerde	aynı	boyutta	kalıyordu.
Hiç	adaya	yüzmeyi	denediniz	mi	?	Ada	çok	yakınlarda	gibi	gözükse	de
saatlerce	 yüzüldükten	 sonra	bile	 kendinizi	 yolun	ortasında	bulabilirsiniz.
Yürüyüş	tempomu	arttırmaya	başlamıştım	10	dakika	kalmıştı.	Her	geçen
dakika	biraz	daha	hızlanıyordum	ve	son	trene	yetişmeye	çalışıyordum.	3
dakika	 kala	 tren	 istasyonuna	 vardım.	 İstasyonda	 Latin	 alfabesi
kullanılmadığından	hangi	trene	binmem	gerektiğini	kestiremiyorum.

	

2	 dakika.	Hemen	 yanımdaki	 adama	 treni	 sordum.Adamın	 tipinden
soruyu	dahi	 anlamadığını	 anlayınca	koşmaya	devam	ettim	ve	bir	 kişiye
daha	 sordum.O	 da	 bön	 bön	 bakıyordu.	 Telefondan	 trenin	 dakikasına
bakmak	aklıma	gelmişti.	Trenin	13	21	de	kalkıyordu	ve	13	21	de	3	tane
tren	vardı.	

	

1	 dakika.	 Veri	 toplayacak	 vaktim	 artık	 hiç	 yoktu	 bir	 treni	 o	 an	 seçip
koşmaya	 başladım.	 0	 dakika.	 Tren	 hareket	 etmeye	 dumanlar	 çıkmaya
başlamıştı.	Tren	yavaş	ilerliyor	ve	ben	arkasından	koşuyordum.	Aksiyon
filmleriyle	büyümüş	Genç	Erdem	trenin	kapısının	açma	tuşuna	bastı.Kapı



açıldı	ve	 ilerlemekte	olan	trenin	 içerisine	atladı.	Tren	 içerisinde	kiler	şok
olarak	 yerdeki	 bana	 bakıyordu.	 Bense	 gülerek	 hello	 deyip	 elimi
sallıyordum.	 Trendekilerle	 tanışma	 merasiminden	 sonra	 hemen	 trenin
Berlin’e	 gidip	 gitmediğini	 sordum.	 Birisi	 beni	 onayladı	 Tren	 Berlin’e
gidiyordu.	 Yüzde	 33.333..	 şansım	 tutmuştu	 ve	 Berlin’e	 yolculuk
başlamıştı.

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Yaklaşık	1	aydır	yoldaydım	ve	bu	 tempoya	vücut	dayanamaz
olmuştu.Beyaz	 bayrağı	 çeken	 vücut	 hasta	 olmuştu.	 Gündüzleri	 şehri
gezen	 geceleri	 gece	 hayatına	 çıkan	 genç	 Erdem.	 Avrupa	 da	 1	 anlık
deneyimi	bile	kaçırmak	istemiyordu.Temponun	hızı	beni	hasta	etmişti.	Bir
köşeye	 geçtim	 ve	 terlemeye	 çalıştım.	 Nefes	 alacak	 halim	 kalmamıştı
ateşim	çok	fazlaydı.	Hapşırıp	tıksırıp	duruyordum.	Zorlu	dakikaları	saatler
gibi	bütün	yol	boyunca	deneyimledim.	Seyahat	esnasında	Comfort	Zone
anlayışının	 neredeyse	 kaybolmasından	 dolayı	 hastayken,	 trenin
içerisinde	 ki	 bir	 oturma	 yeri	 bana	 yetiyordu.	 İlacım	 zamandı	 bunun
farkındaydım.1-2	günlük	dinlenme	bana	yetecekti.	

Berlin’e	 vardığımda	 zombie	 gibi	 tren	 istasyonunda	 ki	 eczaneye
gittim.	Türkiye	de	eczanelere	sıkıntını	söylediğinde	sana	birkaç	ilaç	verir
ve	gönderir.Bakkaldan	 çikolata	 almak	 gibi	 bir	 süreç.Ancak	 dünyanın	 en
modern	 ve	 medeni	 berlin	 şehrinde	 olaylar	 böyle	 gerçekleşmiyormuş.
Eczacı,	 doktora	 muayene	 olmam	 gerektiğini	 söyledi	 ve	 ilaç	 vermedi.
Olması	gerekenin	bu	olduğunu	zombi	iken	öğrenmiştim.	

	

Kendime	en	ucuzundan	bir	hostel	ısmarlayıp,	hostele	geçtim.	Hostel
odalarında	 50	 ye	 yakın	 insan	 kalıyordu.	 Bana	 verilen	 anahtar
çalışmadığından	 dolayı	 defalarca	 resepsiyona	 gidip	 gelmek	 zorunda
kalmıştım.En	son	bu	süreçten	sıkılıp	bir	adama	kapıyı	açmasını	rica	ettim
ve	 odaya	 girdim.	 Kapıyı	 açan	 Marcus	 kel	 İspanyalı	 kısa	 boylu	 bir
ressamdı.	 Marcus	 ile	 kısa	 süren	 sohbetimiz	 ardından	 ilginç	 bir	 soru
yönelttim.	 Balın	 var	mı	 ?	 O	 ise	 daha	 ilginç	 bir	 cevap	 verdi.	 Balım	 var.
Çantasından	 çıkardığı	 balı	 ağzıma	 sıkan	 Marcus	 ile	 ilginç	 bir	 an
paylaştık.	Balın	kutsal	iyileştirici	gücüne	güvenerek	kendimi	yatağa	attım.

	



Günlük	 uyku	 süresinin	 üstüne	 çıkan	 hasta	 bünyem	 uyumak
istemiyor	 ama	 aynı	 zamanda	 yataktan	 kalkamıyordu.	 Uyuma	 ile
uyumama	arasında	bir	gece	geçirirken	tuvalete	uğradım	ve	tekrar	yatağa
geçtim.	 Tam	 bu	 sırada	 Marcus	 gelmiş	 bana	 bakıyordu.	 Uyuyup
uyuyamadığımı	 soran	 Marcus’a	 uyumaya	 çalıştığımı	 ama	 hastalığın
yavaş	yavaş	azaldığını	söyledim.	Marcus	uyumana	yardımcı	olmamı	ister
misin	 gibi	 bir	 cümle	 kurup	 bacağıma	 dokundu.	 Marcusun	 elini	 ittirip
yardıma	ihtiyacım	olmadığını	söyledim.

	

	 Avrupa'da	 Gece	 kulüplerinde	 benimle	 etkileşime	 geçen
homosexueller	 olmuştu.	 Ancak	 hasta	 oluşumdan	 dolayı	 olsa	 gerek
Marcus'un	 temasından	 çok	 etkilenmiştim.	 Çok	 da	 büyütülecek	 bir
harekette	 bulunmamasına	 rağmen	 ilk	 defa	 böyle	 bir	 şey	 yaşayan	 5	 yıl
önceki		Genç	Erdemin	içinde	fırtınalar	kopuyordu.	

Uyumaya	 çalışıyordum	 ve	 Marcusu	 bir	 tehdit	 olarak
görüyordum.Hasta	 ve	 savunmasız	 Erdem,	 kendini	 koruma	 moduna
almış,tedirgin	uyumaya	çalışıyordu.	Gözleri	kapadı	uykuya	dalar	gibi	oldu
ve	 bir	 anda	 ayaklarında	 dokunuşlar	 hissetmeye	 başladı.	 Marcus
bacaklarıma	 dokunuyordu	 ve	 ben	 uyku	 felci	 geçiriyorum(karabasan)
Gözlerim	açık	 fakat	 vücudumu	hareket	ettiremiyorum.	2	3	dakika	 sonra
felçten	kurtulup	Marcus’un	üzerine	atlıyor	ve	kavga	etmeye	başlıyorum.
Her	yer	kan	gölüne	döndükten	sonra	tekrardan	uyku	felcine	geçiyordum.
Rüya	 içerisinde	 rüya	 içerisinde	 rüya	ve	uyku	 felci.	Yaklaşık	4-5	kere	bu
durumu	 yaşadım	 ve	 bir	 anda	bütün	 rüyalardan	uyandım.	 tekrara	 girmiş
korkunç	 bir	 rüyanın	 içerisindeydim.	 Ayağa	 kalktım	 rüyada	 olup
olmadığımı	 test	 ettim,	 yüzümü	 yıkadım.	 Psikolojik	 olarak	 girdiğim	 bu
durumun	bir	kurtuluşu	olmalıydı.	

	

Aklıma	 yatağı	 değiştirmek	 geldi.	 Bir	 ranzanın	 üst	 tarafına	 geçerek
kendimi	 güvende	 hissedebilirdim.Böylece	 birisi	 yatağıma	 çıkmaya
çalışırsa	 onu	duyacak	 ve	 uyanacaktım.	Kendimi	 kandırma	 sistemim	 işe
yaramıştı.Gece	 mışıl	 mışıl	 uyudum.Zihin	 karşına	 sürekli	 oyunlar
çıkıyordu.	 Bir	 benliğimiz	 bu	 oyunun	 içinde	 bir	 oyuncu	 gibi	 etkilenirken
diğer	benliğimizle	bu	oyunu	nasıl	yönetileceğini	görmemiz	gerekiyor.	Her



zaman	için,	beni	izleyen	bir	ben	olmalıdır.	Kendinden	2	mt	kadar	yukarıda
kendini	 izleyebilen	durumlardan	etkilenmeyen	bir	ben.	O	zaman	sakinlik
korunur	ve	kukla	daha	iyi	yönetilir.
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Herkesin	bir	zamanlar	hayali	olan	Amsterdam’a	gitmek	üzere	trene
atladım.	 Heyecan	 hat	 safhada	 olacak	 ki	 Amsterdam’a	 vardığımda
hastalığım	 geçmişti.	 Adımımı	 atar	 atmaz	 havadaki	 şifalı	 ot	 kokusu	 beni
kendime	getirmişti.	Hastalıklardan	sıyrılan	Erdem	güle	oynaya	yürüyordu.
Küçük	 küçük	 nehirlerin	 üzerinden	 geçerken	 bir	 selfie	 çekmek	 üzere
telefonumu	 yukarı	 kaldırdım.Arkamdan	 geçen	 50	 li	 yaşlarda	 biri	 hemen
fotoğraf	 karesinin	 içine	 zıplamış	 ve	 poz	 vermişti.İçindeki	 çocuğu
kaybetmemiş	bir	amca.Belki	çoğu	çocuktan	daha	küçüktü.	Hayatı	keyfiyle
yaşayan,	yaşının	onun	üzerine	koyduğu	basmakalıp	anlamından	sıyrılmış
biri.	Herkesin	bir	küçük	prensi	vardır.	Heyecanlı,	meraklı,	yaşam	sevinci
ile	sarılmış.	Bu	amca	da	küçük	prensini	bulmuştu.	Erdem	bunları	düşüne
dursun,	amsterdam	sokakları,	şehir	içindeki	nehirler	cap	canlı	yaşamaya
devam	ediyordu.	

	

Günahlara	 bakir	 genç,	 günahlar	 şehri	 Amsterdam’da	 özgürce
dolaşıyordu.Tabi	 akla	 gelir	 günah	 nedir?	 Yüzlerce	 inanç	 haz	 ile	 iç	 içe
deneyimleri	 günah	 saymıştır.Hedonizm	 i	 şeytanın	 oyuncağı	 görmüş,	 ve
sürekli	 istekleri	 terbiye	 etmeyi	 öğretmiştir.Hazzı	 tatmak	 meyve	 tatmaya
benzer.Capcanlı	çileği	yediğinde,	o	şeker	ağzında	erir	ve	mükemmel	bir
hissiyata	 ulaşırsın.	 Haz	 akabinde	 keyif	 ve	 mutluluk	 hissedersin.Doğu
felsefesinde	 Tantra	 yolu	 da	 bu	 hissiyatlara	 yoğunlaşmayı	 ve	 hazzın
içerisinde	ki	yoğun	deneyim	de	derinleşme	öğretir.	Yoga	yolu	ise	bireyin
dışsal	bağımlılıklardan	uzak	ve	kendine	her	anlamda	yetebilmeyi	öğretir.
Her	 ikisin	 de	 keşfettiğim	 yoğun	 anlamlar	 vardır.Kendi	 yolum	 yoga	 ile
tantra'yı	 ayırmaz.Var	 oluş	 önümüze	 binlerce	 çiçek,	 meyve	 koyar.Bu
çiçeklerin	 içerisine	 hapsolup	 olmamak	 veya	 çiçekleri	 hiç	 görmemek
kişinin	elindedir.	Ancak	bir	denge	yolu	vardır	ki	hem	çiçeği	koklarsın	hem
de	 çizdiğin	 patikadan	 sapmazsın.	 Yaşadığın	 hayatı	 cehenneme	 çevirip
cennete	gitmeyi	düşünmektense,	varoluşun	cennet	olduğu	keşfedilebilir.	

	



Daha	 kalacağı	 hostele	 gitmeden	 her	 zaman	 aklında	 olan	 bunca
zaman	beklediği	mistik	güçlü	mantarların	satıldığı	dükkana	gitti.	Dükkan
da	 ürünler	 belirli	 kavramlara	 göre	 derecelendirilmiştir.	 Visual,
philosophical	 gibi.	 Küçük	 bir	 öneri	 sohbetinin	 ardından,	 satıcı	 tek
olduğum	ve	 ilk	 defa	 deneyim	 yaşayacağım	 için	 bana	orta	 karar	 bir	 şey
önerdi.	 Önerisine	 kulak	 asmadan	 bir	 kere	 mi	 geleceğiz	 	 Amsterdam'a
mottosuyla	10	üzerinden	8	levellik	bir	ürün	aldım.	

Hostele	 varmadan	 adem	 elmalarını	 bir	 güzel	 mideye
gömdüm.Bunca	yolu,idare	etmiştim	ve	kendimi	psikolojik	açıdan	kuvvetli,
bu	deneyime	gayet	hazır	hissediyordum.	Hosteli	bir	türlü	bulamayan	genç
Erdemin	 dünyasında	 yavaş	 yavaş	 değişimler	 başlamıştı.	 Adımlarım
bulutların	üzerinde	atıyor,	renkleri	cap	canlı	izliyordum.	Yaşamın	akıntısı
daha	 net	 ve	 daha	 yoğun	 görebiliyordum.	 Onceki	 hayatımı	 360	 p
kalitesindeyken		şimdi	1080	p	kalitesinde	olmuştu.

Hosteli	buldum.	Odama	geçtim	eşyalarımı	yerleştirecektim	ki	hemen
vaz	geçip	eşyaları	bırakıp	kendimi	dışarı	attım.	Düzenleme	programlama
planlama	gibi	eylemler	için	uygun	bir	zaman	değildi.	Şehri	ağaçları	kuşları
insanları	gözlemleme	zamanıydı.	Sokağa	kendimi	attım.	İnsanları	fiziksel
olarak	 görmenin	 yanında	 hissiyatlarını	 da	 görüyordum.	 Herkesin	 bir
aurası	 vardı,	 Bir	 baloncuğun	 içerisindeydiler.	 O	 balonun	 rengi	 bireyin
nasıl	 bir	 ruh	 halinde	 olduğunu	 gösteriyordu.	 Kimi	 sinirli	 kırmızı	 turuncu
renklerde	 kimi	 rahat	 yeşil	 renklerde	 baloncuklarla	 geziyordu.	 Balonun
renginin	 belirlenmesi	 kişiye	 kalmıştır.	 Balonun	 rengi	 yaşam	 boyu	 türlü
renklere	dönüşecektir.	Balonun	üstündeki	zihin		renk	değişimlerini	kontrol
etmek	adına	bir	savaş	verir.	Kimi	zaman	kontrol	eder	dengeye	kavusur,
kimi	zaman	ise	renge	kapılır	gider.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Günümüzde	 baloncuklar	 o	 kadar	 iç	 içe	 geçmiş	 ki.	 Herkes
birbirinden	 etkileniyor.	 Onun	 rengi	 senin	 baloncuğuna	 bir	 mürekkep
damlası	 gibi	 damlıyor	 ve	 seni	 de	 dönüştürüyor.	 Bu	 bazen	 bir	 yemek
bazen	 otobüste	 mutlu	 biri,	 bazen	 ise	 sinema	 da	 izlediğin	 bir	 ölüm
sahnesi.	 Enerjisel	 temas	 fiziksel	 uzaklığa	 ihtiyaç	 duymaz.(kuantum	 çift
yarık	deneyi,	kuarklar	...)	Bugün	Kolombiya	da	ki	bir	haksızlık	gelir	senin
dengeni	 bozar.	 Gezegenlerin	 de	 bir	 bilinci	 vardır.	 Bizler	 küçük
boncuklarla	 büyük	 baloncukları,	 büyük	 baloncuklar	 da	 dev	 baloncukları
ve	 bütün	 evreni	 oluşturuyoruz.Bu	 sebeple	 bütün	 antik	 medeniyetler



astroloji	 ile	 uğraşmıştır.Mısır,Yunan,Çin,	 Pers	 	 ve	 daha	 bir	 çok	 antik
medeniyetin	astrologları	vardı.	Astroloji	de	12	gezegen	12	arketip	vardır.
Modern	 psikoloji	 de	Carl	 	Gustav	 Jung,	 kollektif	 bilinçaltı	 ve	 arketiplere
değinir.	 Astroloji	 ve	 mitoloji	 de	 aynı	 konuları	 sembolik	 ve	 alegorik
değinmiştir.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Erdem	 Amsterdam	 sokaklarında	 Vahdet’i	 Vucut	 keşfinde
dolaşıyordu.Kendisini	 bu	 büyük	 düzende	 çok	 küçük	 bir	 parça	 olduğunu
ve	 aynı	 zamanda	 en	 büyük	 parça	 olduğunu	 kavrıyordu.	 Baloncuğunun
rengi	 solmak	 üzereydi	 ve	 güzel	 temaslara	 ihtiyaç	 duymaya	 başlamıştı.
Sokaktaki	 insanları	 durduruyor	 selam	 veriyordu.	 Avrupa	 seyahatinin
sonları,	 artık	 genç	 Erdem	 de	 özgüven	 patlaması	 yaşatmıştı.	 Belirli	 bir
mekana	 yada	 koşula	 ihtiyaç	 duymadan	 insanları	 durduruyordu.
Mahallenin	 delisi	 kıvamında	bir	 çok	 yeni	 insanla	 tanıştı	 ve	gününü	 yeni
güzel	insanlarla	geçirdi.	Belirli	bir	refah	seviyesinin	üzerinde	olan	toplum,
biri	 iletişime	 geçtiğimizde	 dinlemeyi	 sağlıyordu.	 Kime	 bir	 temasta
bulunursam,	 bana	 saygı	 gösterip	 duruyor	 ve	 dinliyordu.	 Modernitenin
getirmiş	 olduğu	 saygı	 konsepti	 bireyi	 değerli	 hissettiriyordu.	 Özellikle
kadınlarla	 ön	 yargısız	 olarak	 iletişime	 geçebiliyor	 olmak,	 kapalılığın
Türkiye,	ortadoğu	gibi	ülkelere	mahsus	olduğunu	gösteriyordu.	

												Bir	Coffee	shop	ta	tanıştığım	amerikalı	çift	beni	çok	etkilemişti.
Etkilenme	oranım	kimyamın	değişik	olmasından	ötürü	çok	yüksekti.	Çift
internet	üzerinde	E-commerce	ticaret	yapıyordu.Dünya	haritasını	ellerine
alıp	 gözleri	 kapalı	 bir	 ülke	 seçiyorlar	 oraya	 gidiyorlar	 ve	 2-3	 ay	 orada
yaşıyorlardı.İnternete	erişimi	 olmaları	 yeterliydi.	Amerikan	pasaportunun
gücü	 adına	 neredeyse	 her	 yerde	 2-3	 ay	 kalabiliyorlardı.	 Hayatı
deneyimliyor,	 dersler	 çıkartıyoruz.	 Bu	 çıkardığımız	 dersler,	 hayat
seçimlerimizi	 etkiliyor	 ve	 böylece	 geleceğimiz	 oluşuyordu.	 Ders
çıkarabilen	birey	geleceğini	çizebilen	bireydir.

	

												Günü	Sugar	club	ta	bir	tekno	partide	sonlandırmıştım.	Partide	70
yaşlarında	 pembe	 ceketli	 dedeyi	 görünce	 çılgına	 dönmüştüm.	 Dede
partinin	 ortasında	 çılgınca	 dans	 edip	 patlıyordu.	 Bir	 film	 sahnesini	 izler
gibi	 dedeyi	 izleyip,bir	 beşlik	 çakıp	 geceye	 devam	 ettim.	 Ertesi	 gün
uyandığımda	hostelde	bir	 kaç	arkadaşla	 tanıştım.5	 li	 bir	 grup	olmuştuk.
Hepsi	 de	 benim	 gibi	 ilk	 defa	 Amsterdam	 a	 gelmişti.	 Dışarı	 çıkmıştık



kahvaltı	edecektik.	Çılgın	bir	planım	var	diye	çocukları	durdurdum.	Sabah
kahvaltımızı	 Space	 kek	 ile	 yapalım!	 Çocuklar	 fikri	 çok	 beğendiler	 ve
kendimizi	space	kekleri	yerken	bulduk.

	

	 Keklerden	 sonra	 bisiklet	 kiralamaya	 gittik.	 Bisikletleri	 kiralayan	 adam
Türk’tü.	 dükkanın	 önüne	 bir	 Galatasaray	 bayrağı	 dikmişti.	 Abi	 ile
selamlaştık	ve	bize	yardım	etmesini	rica	ettim.Abimiz	sağolsun	çok	güzel
küfürler	 ediyordu.	 Kimsenin	 aynı	 dili	 bilmemesinden	 güç	 alıp	 küfürleri
basıyordu.	 Bende	 istemsizce	 küfürlerine	 gülüyor	 ve	 bize	 yapmasını
isteyeceğim	 indirimi	 düşünüyordum.	 Allem	 edip	 kellem	 edip	 fiyatı
düşürmüştüm.	 Tabi	 arkadaş	 grubum	 için	 şok	 edici	 bir	 durum
yaşanmıştı.Ömrü	 hayatlarında	 fiyat	 ne	 ise	 onu	 veren	 Avrupalı	 gençler
yaşam	 sanatını	 öğreniyordu.	 Bisikletleri	 alıp	 yollara	 döküldük.	 Hollanda
da	 bisiklet	 ile	 her	 noktaya	 ulaşılabiliyordu.	 Büyük	 bir	 ihtimal	 belediye
başkanı	 biz	 bisiklet	 yolları	 yaptık	 diye	 halkına	 sesleniyor	 dur.
Havalimanına	 bile	 bisikletle	 gidebileceğiniz	 bir	 ütopya.	 Parkta	 koştuk
zıpladık,	bisikletten	düştük	sarıldık	eğledik.	Şehir	güzel	zaman	geçirmek
için	dizayn	edilmiş.Ağaçlar	bile	psychedelic	görünüyordu.

	

Güzel	 geçen	 son	 günümün	 kötü	 bir	 tarafı	 vardı.	 Birilerinden	 üniversite
bursu	alıyordum	ve	okul	ödemesinin	son	gününü	geçirmiştim.	Öğrenciler
derslerini	 seçmiş	 pazartesi	 başlayacak	 okullarına	 gideceklerdi.Ben	 ise	
Amsterdam'dan	 okul	 ödemesini	 gerçekleştirmek	 için
uğraşıyordum.Hostelde	sigaramı	içerken	okul	ödemesi	ekranına	bakıp	bir
iç	geçirdim.	Okula	dönme	realitesi	ile	karşı	karşıyayım.Bir	klik	ile	ödemeyi
gerçekleştirecek	ve	gece	uçağa	binip	okula	gidecektim.Ödeme	ekranı	ile
duygusal	 anlar	 yaşadıktan	 sonra	 kendimi	 sokağa	 attım.	 Avrupa	 da	 son
dakikalar.	İçsel	sanayi	devrimini	gerçekleştirmiştim.	İstanbul’a	bambaşka
biri	 dönecekti.	 Bütün	 hücreleri	 yenilenmiş	 renklenmiş	 biri.	 Artık	 Erdem
kolları	 açık	 yürüyecekti.	Gelen	deneyimlere	sarılmak	 için	adım	atacaktı.
Hayatın	 siyah	 beyaz	 olmadığını	 renklerin	 serpiştirildiğini	 fark	 ettirdi	 bu
gezi.	 Yuvasından	 uçmuş	 yakınlarda	 bir	 nehirden	 ilk	 yudum	 yaşam
suyunu	içmişti.	Artık	bu	yaşam	nehrinin	zenginliğine	ve	suyun	güzelliğinin
farkındaydı.	 Özgürlüğü	 iliklerine	 kadar	 tatmış	 ve	 bağımlısı	 olmuştu.
Yolunun	 kapısını	 açmıştı	 Genç	 Erdem.Zamana	 meydan	 okuyacak



yaşamını	çizmeye	hazırdı.	Gün	geçtikçe	gençleşmek	uğruna	yaşayacak
nehirden	nehre	konacak.

	

Uçağa	bindi,	indi.	Türkçe	konuşuluyordu.Artık	yanından	geçen	kelimeleri
anlayabiliyordu.	 Meditasyonu	 az	 da	 olsa	 bozulmuştu.	 DÜÜÜÜT	 korna
sesi,	İstanbul’a	Hoş	geldin	dedi.

	

	


