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Doğduğum, kendimi bildim bileli yaşadığım şehir boşalıyor. 
Kimse artık dayanamıyor biraz daha kalmaya. Herkes nereye 
gidiyor böyle? Neden gidiyorlar? Neden herşeyi bırakıp 
gidiyorlar? Eksik olan ne? Burada olmayıp oralarda olan ne? 
Farklı olan ne?

Gitmek... Baş edemediğin sorumluluklardan kaçmak. Yeni 
bir alan, nefes alabilecek kadar yeni bir mekan. Kirletilmemiş 
yerlere, yapılan tek üretim olan dışkılama için yeni mekan bulma 
zorunluluğu. Gelinen yeni mekana alışmaya çalışılan sürede, 
kafayı başka yerlere vermek. Böylece dert ve tasalardan bir 
süreliğine de olsa kurtulmak. Kaybedilen umudu ya da inancı, 
başka diyarlarda aramak. Yeniden başlamak her zaman daha 
kolay, mücadele etmekten.

Gitmeli... Bilinmeyeni daha fazla büyütmeden ya da ondan 
korkmamak için, üzerine gitmeli. Gözlerinle görüp, yaşamalı, 
cevabını öğrenmeli. Gitmeliyim ben de.

Ya herkes giderse, tüm sevdiklerim? En son kalan olmak, şehri 
bekleyen olmak, otobüse el sallayan olmak. Gitmek eşittir 
hareket, durmamak, yaşamak belki de. Dünyaya bakış açını 
genişletebilmek. Anlayamıyorum. Burada dururken, kaçırdığım 
birşeyler olduğu hissi sürekli rahatsız ediyor. Gitmesine 
gidiyorlar ama dönmüyorlar, dönmek istemiyorlar. Onları burada 
tutmayı neden beceremiyorum? Neden buna gücüm yetmiyor? 
Kalmak için bir tek sebep yetmez mi? İnsan, doğduğu, yaşadığı 
yeri, sevdiklerini nasıl böyle kolay bırakıp gider? Memnun 
olmadıklarını değiştirmeye çalışmayı bile denemeden, nasıl gider? 
Nasıl yenilgiyi böyle kolay kabul eder? 

Gitmeli ama nereye? Uzağa çok uzağa ama istenildiğinde 
dönülebilecek kadar uzağa. 

Gitmeli...
 
1296000 sn sonra, 57º 42’ K ve 11º 59’ D,
sıradışı bir İskandinav günü:

“may the sun be with you”

Bugün tüm mürettebat çok şaşkın, hatta mürettebattan biri, 
saçındaki ısı yükselimini göstermek için üşenmeden kaptan 
köşküne kadar geldi. Renginin pembeye döndüğünü gören 
doktor D, hemen “ısı eşitleme odasına” bu kişiyi götürüp, 
dengeleme işlemini gerçekleştirdi. Neyse ki, vücudunda herhangi 
bir tahribat olmadan tekrar rengini maviye döndürmeyi başardı. 
Uzun zamandır hissetmediğimiz bu ısının, tahminen Samanyolu 
Gökadası’na ait “Güneş” denilen yıldız kaynaklı olduğunu 
düşünmekteyiz. Doktor D, bu iş ile bizzat ilgilenmesi için 
görevlendirildi. Anladığım kadarıyla, iklim değişiklikleri ile ilgili 
olan çalışmalarımızı bir an önce hızlandırmalıyız. Mürettabatın 
bir kısmı, güverteye çıkıp, üzerlerindeki hayteknoloji izolasyon 
malzemelerini çıkartıp, yüzlerini gökyüzünde aniden beliren sarı 
renkli cisime döndüler. Bu sırada yüz kaslarında oluşan ve gün 
boyu süren, tebessüm denilen ani gerilimden ötürü, Serotonin ve 
Noradrenalin hormonlarını arttırıcı ilaçlarını almayı reddettiler. 

10368000 sn sonra, çok ama çok kuzeyde bir kent,
dünyanın güneşe en yakın olduğu ama
bunun ısıtmaya yetmediği bir gün:

“evren yanlızlıktan da küçükmüş

düşlermiş asıl sonsuz olan”

(Ahmet Telli)

Çok sevgili İsveçli, 

Ne yazık ki kayboldum.
Hayallerimde kayboldum.
Umutlarımda kayboldum.
Beklentilerimde kayboldum.

Tonlarca ağırlığının altında ezildiğim o kara bulutlarda 
kayboldum. Ve bu bulutlardan yüzünü bana bir türlü 
gösteremeyen floresan renkli güneşin bana ulaşamayan ışınlarında 
kayboldum. Grinin her tonuna sahip gökyüzünüzde ve bunu 
yansıtmayı görev bilen, daha önceleri turkuaz iken tanıştığım 
kurşun renkli denizinizde kayboldum. Dövüp dövüp beni 
aptal eden rüzgarınızın yüzünden uçmayayım diye ceplerime 
koyduğum üzerinde buzulların izlerini taşıyan o taşlarda 
kayboldum. Sevmediysem az biraz beklediğim ama sevdiysem 
de hiç bitmesin istediğim, üşenmeden kat kat giyinip, marul gibi 
soyunduğum, işte o değişken havada kayboldum. 

Bir sabah yağmurla uyanıp, her sabah bastığım yerlere beyaz 
benekli kırmızı mantarlar serpiştiren o sisli ormanda kayboldum. 
Ve birden bana bakarken bulduğum o geyiğin gözlerinde 
kayboldum.

Bırak devlet kurumları, dükkanlar, hastahaneler, postahaneler, 
marketler, neredeyse tüm İsveç’te yaşayanların, yurtdaşlık 
bilinciyle, tüm kişisel bilgilerini vererek kaydolduğu, herşeyi 
elle koymuş gibi bulma hissi veren, o mükemmel İsveç arama 
motorunda (http://www.eniro.se/) kayboldum. Sokaklarınızın 
uydu görüntülü haritalarında kayboldum. Her otobüs durağında 
bulunduğum yerin adı yazılıydı ama ben gene de kayboldum.

Azıcık bir yağmur çiselediğinde, küçücük bir otobüs durağına 
sığmaya çalışan, sıkıca birbirine sokulmuş, bundan rahatsızlık 
duymayan, diğer bir kişi dışarıda kalmasın diye yoktan yer 
açan, geldiğim yerdeki insanları düşündüm. Ve bu ucu bucağı 
görünmeyen otobüs durağında, bardaktan sular boşalırken, 
bekleyen insanların, bu kadar uzak durmasının nedenini bulmaya 
çalışırken kayboldum. Birazcık insan nefesiyle ısınırım sanarak 
gittiğim bu otobüs durağında, 3 sn. sonra geleceğini öğrendiğim 
gps ile çalışan ışıklı tabelaların, zaman çizelgelerinin içerisinde 
kayboldum. Otobüste otururken yanımda asla dolmayan o 
boşlukta kayboldum. Ve bir gün birinin yanına oturduğumda 
yanımda hissettiğiniz huzursuzlukta kayboldum. “Metro” 
gazetesinden kafanızı kaldırarak dikkatinizi çekmeyi başardığım, 
bitmiş otobüs kartımın çıkardığı “bipppp” sesinde kayboldum. 
Bu sesi durdurmak için ne yapmam gerektiğini sorduğumda 
muhattabımı bulamadım ve sessizliğinizde kayboldum.
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Nereye baktığınızı bulmaya çalışırken, gözlerinizi odakladığınız 
sonsuzlukta kayboldum. Tüm bildiğim dillerde size ulaşmaya 
çalıştım. Kaybolduğumu bahane ederek yol sordum. Haritada 
bana bulunduğum yeri işaretlemek için yanyana durduğumuzda, 
“bir kaç dakikalığına da olsa, yakınlaşıyor muyuz acaba?” diye 
daha kendime soramadan, çarpı işaretinin haritama konmasıyla, 
gözlerinizi tekrar odakladığınız o noktada gene kayboldum.

Konuşurken aramıza koyduğunuz (psikoloji literatüründe 
normalde 45 cm olan uzaklık(1)) binlerce ışık yılı kadar olan 
mesafede kayboldum. Fika zamanı, (öğleden sonra bir İsveçli’nin 
nadir sosyal aktivtelerinden biri olan kahve molalarına verilen 
ad) ortama hakim ve en iyi sohbet olan, Pepparkakor (tarçın 
ve zencefilli, İngilizcede Gingerbread denilen incecik kurabiye) 
ile kahvenin derin muhabbetinde kayboldum. Geceniz kadar 
karanlık koyu kahvenizin telvesinde kayboldum. Sizi göreyim 
diye kahve makinasının önünde oyalandığım anlarda kayboldum. 
İçimi ısıtacak bir dost ararken tek bulduğumun glögg (İsveç sıcak 
şarabı) olduğunu farketmemle tekrar kayboldum.

Dondurulmuş sebze raflarından kaçtım dondurucu soğuğa 
yakalandım ama ben o donuk suratlarda kayboldum. Alışverişin 
sonunda kasiyerle iki çift laf ederim diye girdiğim markette 
büyük bir heyecanla sorduğum “nasılsın?” sorusuna yanıt olarak 
aldığım, bir İsveçli’nin en sık (belki de tek) olarak kullandığı 
kelime olan “tack” (teşekkürler) demesiyle sarsılan beynimin, 
içinden gelen “tak, tak, tak...” diye çıkan seslerde kayboldum. 

Gün içinde görebildiğim tek hareketli şey olan, denizin ortasında 
bile dönen, yel değirmenlerinin pervanelerinde kayboldum.

İki ağaç gördünüz mü hemen gerdiğiniz ipte gösterdiğiniz 
cambazlığa borçlu olduğunuz dengeli hayatınızdaki iplere 
dolanıp kayboldum.

Esen rüzgar , yağan yağmur, sıçrayan çamur, kaydıran buz 
demeden eteğini giyip, bir elinde şemsiye, bir elinde bisikletin 
gidonu, bisiklet üzerindeki o güzel kızın heykelsi duruşunda 
kayboldum. 

Daha bebekken anne-babanızın bisikletinin arkasında seyahat 
ettiğiniz bebek oturağına baktım ve bizden çalınan bisiklet 
yollarında kayboldum.

Yerlere bakmaktan kendimi alamayıp sürekli hangi kısıma 
ait olduğumu bulmaya çalıştığım, yaya, bisiklet ve taşıt yolu 
amblemlerinde kayboldum.

Çocuğunuzun 12. yaşgününü, kuzeninizin 9. evlenme 
yıldönümünü kutlamak için gazetelere verdiğiniz ilanlardaki aile 
sıcaklığında kayboldum.

Bir snaps (saf alkole yakın İsveç içkisi)’ten sonra kazandığınız 
“sosyalliği?”, snapvisa (snaps içmeden önce söylenen, genelde 

“haydi içelim!” şeklinde sözleri ve ilkokul şarkısı gibi melodileri 
olan, kısa şarkı) söylerken yitirdiğiniz karizmanızı gördükten 
sonra neyin gerçek haliniz olduğunu anlamaya çalışırken 
kayboldum.

Refahı geniş kitlelere yayabilmiş bu toplumda, yayılan o noktayı 
bulamadım, refah seviyenize erişemedim, erişemedik, gene 
kayboldum.

Her geri dönmeyi düşündüğümde, “medeni bir ülkeye kapağı 
attığımı ve kendimi kurtardığımı düşünen” ve aileme “gözün 
aydına” gelen, eş-dost-akraba ziyaretlerinin üzerimde yaptığı 
baskıda kayboldum.

Derdin, tasanın, kederin yüzümde bıraktığı çizgiler ile yüzlerinize 
yansıyan neden bilmem belki de ulusal refahınızın verdiği 
rahatlığın sebep olduğu boş ifadeniz-lagom(2) çehreniz arasında 
gidip gelirken kayboldum.

Milliyetçiliğin ille de maç, bayram beklemeden, evlerinizin 
önünde sürekli dalgalanan bayrak ile daha iyi “temsil edildiğini” 
anladığım, ama nerede olduğunu bir türlü bulamadığım “dünya 
vatandaşlarını” ısrarcı bir şekilde umutsuz arayışımda kayboldum.

Fiziksel çöküntü ve sefalet unsurlarından tamamen uzak, 
konut kalitesinin yüksek olduğu ama merkezin en dışına 
konumlandırdığınız, ancak otobanda yol alırken gözünüze 
çarpabilecek azınlık bölgelerinde kayboldum.

“Azınlık”lara önem vermekle övündüğünüz bakış açınızın sadece 
“Türkiye sınırları içindeki sadece Kürt azınlığının hakları’’ ile 
sınırlı kalmasında kayboldum.

Kötü birşey olduğunda bunun sorumlularının mutlaka göçmenler 
olduğunu düşünen önyargınızın sağlamlığında kayboldum. 
Kıramadığım o önyargılarda kayboldum.

Gelişmiş silah endüstriniz bir yanda dururken, yaptığınız “barış” 
konulu ağır eleştiriler içeren tartışmalardaki tezatta kayboldum.

Ödediğim vergiler ile kendimi bir İsveç vatandaşı gibi hissettiren, 
fakat bürokratik işlemlerde karşıma çıkan AB ülkesi olmayan 
“pasaportülkemin” yarattığı yüksek fiyat farkına neden olan 
“eşit?” haklarımda kayboldum.

Bana acilen almamı önerdiğiniz “refleks”leri (genelde giysilerin 
üzerinde taşınan üzerine ışık düşmesiyle “Zarar verme bana!” 
mesajı veren, şekilli reflektörler) üzerime takmamın anlamsızlığı 
ile karanlıktan birden karşıma çıkan bisikletin beni korkutması 
ile bu fosforlu şeylere ihtiyacım olduğunu düşünmem arasındaki 
kararsızlıkta kayboldum. 

Her “isveçdışıpasaport”un sahibini, “potansiyel göçmen” olarak 
algılamanızda kayboldum. 

(1) [Editörün Notu] Freud bunu kirpileri gözlemlerken bulmuş. Kirpiler soğukta, ısılarını paylaşmak için birbirlerine yanaşıyorlar ama okları birbirlerine zarar vermesin diye de belirli bir mesafeyi de 
koruyorlar.

(2) Lagom: ne az, ne de çok, her şey kararınca; diye çevrilebilecek ve özetle, sıradan İsveçli günlük yaşantısının her alanına hakim, İsveçli ruhunu tutsak eden, içinde zaman zaman gizli ırkçılığı 
da taşıyan, binlerce kalıp, davranış, tavır ve duruşun nedeni olan hayat felsefesinin adı. 
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Ayrımcılık yada dışlanmaya maruz kalan değil, içe kapanan 
dediğiniz, getto değil, diasporik grupların yaşadığı diye 
tanımladığınız; yaşarken belki de farkına bile varılmayan, 
bütünleşme (integration), uyum (adaptation) ve emilme 
(assimilation) kavramları arasındaki kargaşada kayboldum. 

Göçmenlere karşı sıkça kullandığınız “Swartskalle” (karabaş) 
sözünü söylerken sesinizdeki aşağılama tonunda kayboldum. Ve 
ispanyol komşumun buraya yerleşir yerleşmez sarıya boyattığı 
kapkara kafasındaki saç telleri arasında kayboldum. 

Her fırsatta sanki “pasaportülkemin” bir temsilcisiymiş gibi 
davrandığınız, oraya ne zaman döneceğimi öğrenmeye çalışmanız, 
hiç bir zaman beni oralı olarak görmeyeceğinizi bildiğim her 
lafınızın altında saklı olan gizli ırkçılığınızda kayboldum. 

Saniyeler bana yıllar gibi gelirken, zaman algımı nasıl 
hızlandıracağımı bulmaya çalışırken, akreple yelkovan arasında 
kayboldum.

Gündüz bir türlü gelmek, gece bitmek bilmezken, penceremden 
içeri zorla sızan karanlığınızda kayboldum. Güneş çıktı sanarken, 
gözüme giren ışığın, araba kontağına bağlı farlarınızdan geldiğini 
anladığım o karanlıkta kayboldum.

Işığı çoğaltmak için odamın farklı köşelerine koyduğum 
aynalardan yansıyan yalnızlığımda kayboldum.

Kayboldum ve düştüğümü hissediyorum. Düşüyorum. Ayakta 
durmak için aşırı derecede güç sarfeden bu bedenin içinde, ben 
sadece düşüyorum. Ve bu düşme bir türlü bitmiyor. Ve düşerken 
içimden birşeyler kopuyor. Bu kopan parçaları tutmaya çalışıyor 
fakat beceremiyorum. Benden daha hızlı düştüğü için, daha 
az bir süre bu düşme olayına maruz kalacak olan, bu parçaları 
kıskanıyorum. Yere daha sağlam basmaya çalıştıkça düştüğümü 
daha çok hissediyorum. Düştüğümü anlamasınlar diye gözlerimi 
kapıyor ve sıkı sıkı bir yerlere tutunuyorum. 

Bir el uzatın da çekin beni aydınlıklara. Ben de sizin gibi 
yaşama karışmak istiyorum. Sesim uğultunun bir parçası olsun 
istiyorum. Mum ışığının parıltısına kapılıp saatlerce ona doğru 
kanat çırpmak istiyorum. Bana bakan, baktığını sandığım 
gözlerde, gözlerimin içini görmek istiyorum. Kollarımı sallayarak 
yürüdüğümde, başkalarının kollarının kollarıma değmesini 
istiyorum. Her çarpan kolun benden özür dilemek yerine dansa 
davet etmesini istiyorum. Şaşkın şaşkın “ben neredeyim, ne 
yapıyorum” diye endişeli gözlerle etrafa bakınırken, birinin 
panikle bana gelip, “kayboldum, yardım eder misiniz?” demesini 
istiyorum. Karanlığı delip geçmeyi, ışığımı görenlerin bir daha 
karanlıkta kalmamak için beni çağırmalarını istiyorum. Girdiğim 
evlerde tek tek lambaları söndürmek istiyorum. Söndürecek 
kadar ferahlık istiyorum. Nefes almak, daha da almak istiyorum. 
O kadar havayı sokacak kadar büyük bir ciğer istiyorum. Aldıkça 
alayım nefesimi ama nasıl bıraktığımın farkına bile varmayayım 
istiyorum. Nefesimi verdiğimin kimse farkına varamasın 
istiyorum. Verdiğim nefes, trompetimden çıkan hoş bir melodi 
olsun istiyorum. Yolda yürürken gökyüzüne bakmaktan, herkes 

birbirine çarpsın istiyorum. Birbirine çarpınca söylenen özürler 
yerine, herkes bir yıldızın ismini birbirine söylesin istiyorum. 

Amann, bilmem ki, bir fırsat bulsam, kimbilir daha neler 
istiyorum?

Mesela şuradan başlasak, evim neredeydi unuttum. Neresi benim 
evimdi? Siz bana evim nereye düşüyordu bir tarif etseniz, evimi 
bulana dek beni kendi evinize götürseniz, şu üşüyen elerimden 
tutsanız, bir kap sıcak çorbayı benle paylaşsanız, bu sessizlikte 
beni yanlız bırakmasanız. Ha, ne dersiniz sayın İsveçli?

10393200 sn sonra, ev:

“ağladı...
ilk düşen damlada, ne insanlar, ne kendisi vardı
ilk düşen damlada güneş vardı.”

(Can Yücel)

Evimin nere olduğunu hatırladığım gün,
Artık gecenin, sinsi sinsi günü kemirmeyi bitirdiği gün,
Yötebori’nin en güzel olduğu gün, 
Gökyüzüne değilse bile içime güneşin doğduğu gün,
Yazdığım mektubu burada bırakıp kendimi evime postaladığım 
gün,
Angara’ya döndüğüm gün.

GPE

kaptanhaddock@gmail.com


