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nkara’ya gider gitmez telefonla ara-
yarak bütün yapt›klar›m için teflek-
kür etti. Ben harika bir dosttum. Bu

yapt›klar›m› asla unutmayacakt›. Ruh hali yi-
ne de¤iflmiflti iflte. Giderken çok mutsuzdu.
Oysa flimdi kendini çok iyi hissediyordu.
Toplam dört befl saattir yoldayd›. Yol boyun-
ca bir saat uyumufltu, kalan zamanda da ben-
den ald›¤› pazar araflt›rma kitab›n› taram›flt›.
Dolay›s›yla kendini bu kadar iyi hissetmesi
için hiçbir sebep yoktu. Ama mutluluktan
uçuyordu. Neyse ki, zaman›m k›s›tl›yd›, onu
düflünemeyecektim. Di¤er hayatlara do¤ru
ak›p gittim. Birkaç gün sonra yeniden arad›.
O gün bana att›¤› maili alm›flt›m, de¤il mi?
Mail? O gün “Neden att›n?” diye soramad›-

¤›m mailden söz ediyordu. Evet, alm›flt›m.
Bir sonraki görevim belirlenmiflti; o akflam
birlikte haz›rlad›¤›m›z listeden befl maddeyi
seçip bafll›klar›n alt›n› dolduracakt›m. Ne?
Ne diyor? Kulaklar›ma inanam›yordum. Ya-
pamayaca¤›m› söyledim. “Biliyorum can›m
zaman›n yok, panik yapma, acele etme, daha
sonra halledersin.” diyerek kapatt›. Bu kez
Nermin’in söylediklerinden hiç etkilenme-
dim. Durum çok aç›kt›. Nermin iyi de¤ildi.
Birkaç gün sonra aray›p, onunla yeniden ko-
nuflmaya ve art›k hiç ama hiçbir flekilde ken-
disine yard›m edemeyece¤imi söylemeye ka-
rar verdim. Bu konuyu tamamen kapatm›fl-
t›m. Ona bu konuda nas›l yard›mc› olabilece-
¤imi ise daha sonra düflünecektim.

Son bir iyilik
Bu konuflmam›zdan üç gün sonra yeniden
arad›. Biliyordu fazla olmufltu, o gün tele-
fonda söylediklerimi çok iyi anlam›flt›, ama
ona son bir iyilik yaparsam çok mutlu ola-
cakt›. ‹ki yaz›ya ihtiyac› vard›, acaba hemen
haz›rlay›p gönderebilir miydim? Çok iyi bir
teklif gelmiflti bir firmadan ve bu f›rsat› ka-
ç›rmak istemiyordu. Onu reddetmedim.
Birkaç saatte yapabilece¤im bir iflti ve evet
bu sondu. Bunu kendime söylemifltim ama
o da zaten bu iflin son ricas› oldu¤unu ifade
etmiflti. ‹stediklerini gece haz›rlay›p gönder-
dim. Tahminimden daha uzun sürdü ama
tam onun istedi¤i gibi oldu. ‹çime sinmeyen
bir çal›flmay› ona gönderemezdim zaten.
Görevimi lay›k›yla tamamlam›fl olman›n
gururuyla mutlu, uykuya dald›m.

Bu kez sabah›n yedisinde ar›yordu. Söy-
lemek istedi¤ini tam olarak anlayamam›fl
m›yd›m? Baz› yerlerde hatalar vard›, haz›r-
lad›klar›m tam istedi¤i gibi olmam›flt›, yeni-
den yazmal›yd›m. Telefonuyla uyand›¤›m›,
geç yatt›¤›m›, yo¤un bir güne uykusuz bafl-
lamak istemedi¤imi, bu yüzden düzeltme
yapamayaca¤›m› söyledim. Israr etmesine
izin vermeden nazik bir flekilde telefonu ka-
pad›m. Kendisine gönderdiklerimden tat-
min olmam›fl, yaflad›¤› hayal k›r›kl›¤› öfkeye
dönüflmüfltü. Onu anl›yordum. Ama anla-
mad›¤›m baflka birisi vard› art›k: Kendim.
Kendimi anlayam›yordum. Gafil avlanm›fl-
t›m. Tabii ki benim haz›rlad›¤›m hiçbir fleyi
be¤enmeyecekti. Yeniden baflö¤retmen rolü
oynayabilmesi için bunu yapmas› gerekiyor-
du çünkü. Arada s›rada yard›m isteyen ‘za-
vall› kad›n’› oynamakla birlikte, asl›nda o
kendini afl›r› derecede büyük görüyordu.
Sabah›n köründe yaflad›klar›m›z da bu duy-
gusunun do¤al bir sonucuydu. Gerçekten
de Nermin’in kendine güveni çok artm›flt›.
Öyle ki, uçuyor uçuyor ve adeta yere hiç ko-
nam›yordu. Art›k bu konu çok uzam›flt›. Bu
iflten bir türlü kurtulamad›¤›m›n fark›na
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varmakta çok geç kalm›flt›m. Bu konuyu
analistimle çal›flmal›yd›m. Bunun için ertesi
günü beklemem gerekiyordu. ‹ple çekti¤im
analizden ç›karken çok karmafl›k bir ruhsal
yap›yla karfl› karfl›ya oldu¤umu ve h›zl› bir
flekilde bu iliflkiyi toparlamam gerekti¤ini
daha net anlam›flt›m.

Birkaç saat sonraki telefon görüflmemiz-
de Nermin durmak bilmiyordu. Onu nas›l
reddedebildi¤imi sorguluyordu. Bana çok
k›zm›flt›. ‹ki sat›r› daha düzeltsem ölür müy-
düm? O bu sözü söylerken zihnimde yine
bir sahne belirdi. Ben yerde yat›yordum, o
da kuca¤›nda laptopla bafl›mda oturuyordu.
“Yard›m et, ölüyorum” diyordum. O ise
“Dur bir dakika ölme, bir iki sat›r daha yaz-
mam›z laz›m.” diyordu. Bu acayip hayalle
birlikte bir taraftan gülümsüyor, di¤er taraf-
tan bu konuflman›n sonunda ne olaca¤›n›
merak ediyordum. Sabahki konuflmam›zla
ilgili konuyu kapatt›ktan sonra ›srarl› bir
hamle daha yapt›; yeterince para kazanma-
d›¤›m› düflündü¤ü mesle¤imden sonra s›ra
yaz›p durdu¤um masal kitaplar›ma gelmifl-
ti. Bir kitaptan kaç kurufl kazanabilece¤im
hesab›n› erkek kardefline yapt›rm›fl, fakat
nezaketi nedeniyle bunu daha önce benimle
paylaflmak istememiflti. O arkadafl olarak
görevini yapm›flt› ve bana önemli bir f›rsat›
geri çevirmemem konusunda ›srar ediyor-
du. Yanl›fl anlamamal› ve kusura bakmama-
l›yd›m. Konuflmas›n› bölerek, “Bana bir ifl
teklifi mi yap›yorsun?” diye sordum. “Bu bir
ortakl›k teklifi mi?” Bu zamans›z ve biçim-
siz sorum karfl›s›nda bocalayarak, “fiimdi
de¤il, ama bu çal›flmalar› 10 y›l sonras› için
yapt›¤›n bir yat›r›m olarak görebilirsin.” de-
di. Bu yat›r›m meselesiyle ilgili bir yorum
yapmadan sessizce gülümsedim. Benim ge-
lece¤im ve kazanc›mla ilgili yapt›klar› yo-
rumlar›n, yeni kurduklar› bu ifle hiçbir kat-
k›s›n›n olamayaca¤›n› belirterek, bu keyifsiz
konuflmay› bitirmeyi teklif ettim. Onun için
yapabileceklerim bu kadard›, eklemek iste-
di¤i baflka bir fley yoksa art›k telefonu kapat-
mak istiyordum. Böyle biten bir telefon gö-
rüflmesi yapmak zorunda kald›¤›m için ken-
dimi çok kötü hissetmifltim. Ancak üzüntü-
me ra¤men, beni birkaç hafta aramayaca¤›
düflüncesiyle rahatlam›flt›m.

Dan›flmanl›k hizmeti 
Yine yan›lm›flt›m, akflam mail atm›flt›. Art›k
benden daha makul beklentiler içine girme-
ye karar vermiflti. Mademki onun ortakl›k
teklifini reddetmifltim, o zaman o da ben-
den dan›flmanl›k hizmeti almak istiyordu.
Çal›flma zaman›n› ve fleklini benim belirle-
yebilece¤im, onun hizmet yelpazesine giren,

ilgili ve bilgili oldu¤um konular›n bir listesi-
ni yapmay› öneriyordu bana. Ayr›ca bu ça-
l›flmalar›m›n ‘tabii ki’ bir karfl›l›¤›n›n da ola-
ca¤›n›, ancak bunu iznimle k›sa bir süre
sonra netlefltirebilece¤ini yazm›flt›.

Nermin’e ilk kez gerçekten öfkelenmifl-
tim. Bu yazd›klar›n› ona yak›flt›ramam›flt›m.
Hiç samimi bulmad›¤›m bu teklif beni çok
incitmiflti. Nedense bir ‘esnaf kurnazl›¤›’ ile
karfl› karfl›ya oldu¤umu düflündüm. ‹flin as-
l›, ben bu numaray› çok görmüfltüm. “Bize
seminer verir misin?” diyerek, fiyat teklifi-
nin önüne iliflen bilgilerin birebir uygulan-
mas› suretiyle pek çok program›m› ve proje-
mi kapt›rm›flt›m. Hatta kitap projelerimi bi-
le bu flekilde hayata geçirmiflli¤im olmufltu.
Milletin de menfaat gördü¤ü durumlar ol-
mas› sebebiyle bu durumlardan dolay› çok
da üzülmemifltim. Yarat›c›l›¤›n bu kadar
baltaland›¤› bir ülkede yetiflmifl olman›n
handikaplar› oldu¤unu düflünerek, bu çal›n-
t›lar› h›rs›zl›k yerine ‘fukaral›k gere¤i geli-
flen zorunlu esinlenmeler’ olarak de¤erlen-
dirmeyi tercih etmifltim. Ama flimdi durum
çok farkl›yd›. 

Ne yazmal›yd›m ona cevap olarak? Ya
da yazmal› m›yd›m? Nermin’in dalgalanan
ruh hali, içinde yaflad›¤› gelgitleri bizim ilifl-
kimize de yans›m›flt›. Ben de buna izin ver-
mifltim. Ok yaydan ç›kal› çok olmufltu, art›k
örselenmeden, yara almadan bu iflten kur-
tulmak mümkün olmayacakt›. Demek ki
profesyonellik, bazen sadece diplomalar›n
as›l› oldu¤u alanlarda hapsolabiliyordu. Bir
kez daha mesleki bir kural›n tart›fl›lmazl›¤›-
n› gözlemlemifl oluyordum. Çerçevesi belir-
lenmemifl iliflkileri yönetmek mümkün de-
¤ildi. Ve kontratlar›n iliflkiye giren herkesi
koruyucu bir etkisi vard›.

Son 15 y›ld›r özel yaflam›mda ilk kez
böyle tökezliyordum. Nermin’le ilk tan›flt›-
¤›mda yabanc› oldu¤um o koca s›n›fta far-
k›nda olmadan onun ‘bofl olan yan›n›’ dol-
durmufltum. “‹stersen oturabilirsin” demifl-
ti. ‹stemifltim, yaln›zd›m ve bu teklifi geri çe-
virebilecek durumda de¤ildim. Ona bor-
cum böyle bafllam›flt›. Ayr›ca, hayat›m›n ha-
t›r› say›l›r uzunlukta bir dönemine tan›kl›k
etmiflti. ‹nsanlara duydu¤umuz sevginin ve
ba¤l›l›¤›n en önemli sebeplerinden biri bu
de¤il mi? O hep yan›mdayd›, bazen arka s›-
rada, bazen yan s›n›fta, bazen baflka bir fle-
hirde ama hep vard›. Ona ‘hay›r’ diyemez-
dim. Onu yüz üstü b›rakamazd›m. Rehberi
elime ald›m, çal›flt›¤›m seyahat acentesini
arad›m. “Cuma akflam› için Ankara’ya re-
zervasyon yapt›rmak istiyorum, evet gidifl
dönüfl. Gidifl tek, dönüfl iki kifli olsun, lüt-
fen. Evet, yan yana.”
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