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Adab›muafleret
iminle konufluyorum?
Gerçekte böyle biri var m› hayat›mda?
Nas›l yani? Kötü düflünmeme sebep olan,

muhalefet edip, z›tlaflan biri mi? Var tabii, olmaz
m›, neden sordunuz? Birinden bahseder gibi ko-
nufluyorum diye mi? Çocuklu¤umuzdan beri her
fleyin en kötüsünü düflünmemizi sal›k veren ba-
bam var. Neden derseniz? Kendimizi en kötüye
al›flt›r›rsak, daha iyisiyle karfl›lafl›nca flükredermi-
fliz. Z›tlaflmak, muhalefet deyince direk babam ge-
liyor zaten akl›ma. Her fleyimize bir kulp takar.
Ama nas›l desem yani… Her fleyimize… ‹lla ki bir
kusur bulur. Ailede hepimize ayn› davran›r. Bir
bana de¤il, herkese z›t gider. Eskiden daha fenay-
d›, flimdi o kadar de¤il. Öyle ba¤›rmas› ça¤›rmas›
yoktur, yanl›fl anlamay›n. Çok fazla da konuflmaz
asl›nda, ama a¤z›n› açt›¤›nda muhalefet etmek
için açar. Annem “hayatta hiç mutab›k ka-
lamad›k baban›zla, hep ayr› görüflleri
savunduk” der. Babam› nas›l anlata-
bilirim ki size, görmeniz laz›m, nevi
flahs›na münhas›r biri. Televizyon-
da bir belgesel seyrediyoruz mese-
la, “Ne güzel çekmifller.” diye ko-
nufluyoruz aram›zda. Hemen
“Ben size kat›lm›yorum, bak

flurada flöyle yapm›fllar, böyle yapm›fllar, kötü ol-
mufl.” der. Arkas›ndan da böyle bir çekimin daha
iyi yap›ld›¤› bir örnek vererek bizi ikna etmeye ça-
l›fl›r. ‹lla ki o hakl› olsun. Böyle bir konuflma fut-
boldan siyasete kadar her konuda olabilir. Yemek
tarifi konufluluyor mesela, mutlaka daha iyi bir fi-
kirle müdahale eder. Sana ne? Ne anl›yorsun sen
yemekten, mutfa¤a girmiflli¤in mi var? Sesimi yük-
selttim az›c›k kusura bakmay›n, duyulur mu d›fla-
r›dan, bilemiyorum. Çok sinirleniyorum babama,
kendimi tutam›yorum bazen.

Böyle iflte… Size muhalefet eden biri var m› di-
ye sormufltunuz en son de¤il mi? Gördü¤ünüz gi-
bi, hayattaki asli görevi bana muhalefet etmek
olan bir babam var. Enteresand›r, baksan›z sakin
de bir adamd›r. Böyle tipler yüksek sesle konuflur
mesela, babam› görseniz hiç öyle biri de¤ildir.

Kavga etmek için de muhalefet etmez. Bir
kere kardeflim, “‹çinden bir fley mi dürtü-

yor baba seni, söylemifl olmak için mi
söylüyorsun baz› fleyleri?” demiflti.
Hakl›. Neden biliyor musunuz? fiimdi
bizim fikrimizin tersini söyledi diye-
lim, biz de direndik, direttik “Yok öyle

de¤il.” diye. Babam uzatmaz laf› hiç. ‹k-
na etmeye çal›fl›r, örnekler verir, “Bak öy-
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le de¤il, böyle.” der. ‹kna olmuyorsak susar.
Devam etmez, konu kapan›r. Amcam m›? O
daha bir de¤ifliktir. fiöyle bir bakt›¤›n›zda
“Bunlar kesin kardefl.” dersiniz, görünüflleri
çok benzer ama huylar› pek benzemez. Am-
cam muhalefet eder mi emin olamad›m. Ne-
den derseniz, babam her fleye o kadar muha-
lif ki, amcama s›ra gelmiyordur. Ayn› Baykal
gibi, esas duruflu öyledir ya onun da, devaml›
karfl› fikir üretir ama icraat deseniz… O yok.
“Gel flu koltu¤a sen otur bak.” desen bocalar,
“Yok buras› iyi.” der. Çok benzetiyorum ikisi-
ni. Sizin siyasi görüflünüzü bilmiyorum, kusu-
ra bakmay›n böyle konufluyorum ileri geri.
Teflbihte hata olmaz. Bütün siyasilere sayg›-
m›z sonsuz, malum herkesin eme¤i var ülke-
mize. Babam› daha iyi tan›man›z için yapt›m
bu benzetmeyi. Baykal’›n kula¤›na gitmesin
aman. O da bilmiyor buraya geldi¤imi. Neyse
sizi gülümsetti¤ime göre k›zmad›¤›n›z belli ol-
du. Ne anlat›yordum ben? Amcam› sormufl-
tunuz evet. Onun da daha ilginç bir huyu var-
d›r; fikrini söyler, arkas›nda durmaz. Amcam
“Bu iyi.” desin mesela, babam “Yok, öteki da-
ha iyi.” der. Konu orada kapan›r, amcam hiç
karfl›l›k vermez. ‹kna da olmaz ama oldu gö-
rünür. Babam›n huyunu bildi¤inden herhal-
de. Biz de illa bir iki laf daha ederiz. Hani son
laf› biz söylemifl oluruz en az›ndan. Biz dedi-
¤im kardeflimle ben. Hele ben, en çok ben
uzat›r›m laf›. Ayn› burada yapt›¤›m gibi. ‹flte
böyle… Sizin bana sormak istedi¤iniz baflka
bir fley var m›?

Buraya neden geldi¤imi anlat›yordum,
evet. Sizi arama karar›n› nas›l ald›m? “Ne ol-
du da kesin olarak size gelmeye karar ver-
dim.” diye soruyorsunuz. Pek öyle belirgin
bir fley yok asl›nda. Hafta sonu çok kötüy-
düm. Ne oldu da kötü hissetin derseniz… Bi-
lemiyorum, normal bir hafta sonuydu asl›n-
da. De¤iflik bir fley yaflamad›m ama çok s›-
k›nt›l›yd›m nedense. Pazar günü karar ver-
dim ant olsun “Pazartesi ilk ifl arayaca¤›m,
randevu alaca¤›m ve direk gidece¤im.” de-
dim. Evet, “Ant olsun.” dedim. Ant içtim mi
kesin yapar›m ben. Gördü¤ünüz gibi tuttum
and›m›. Dün sabah erkenden arad›m buray›.
Sekreteriniz bugüne randevu verdi. Ben he-
men gelmek istedim ama bofl saatiniz yok-
mufl. Yoktu de¤il mi? Evet, sekreteriniz de
öyle söyledi. Birkaç kere de rahats›z ettim
onu, söyledi mi bilmiyorum. Kusuruma bak-
may›n art›k. Gelmekte acele ettim biraz evet.
Neden mi? Bilmem ki, karar verince yapmak
isterim hemen. Vazgeçmekten mi? Öyle mi,
korkmufl olabilir miyim? Olabilir belki bile-
miyorum, ben sizin beni kabul etmemeniz-

den korktum daha çok. Yo¤unsunuzdur bel-
ki veya benim önüme biri geçer, beni alacak
yeriniz kalmaz diye. Beni alamasayd›n›z ne
mi olurdu? Bilmem ki… Daha ileri bir tarihe
gün verirdiniz herhalde. Beklemek zorunda
kal›rd›m o tarihe kadar. And›m m›? Yerine
gelmifl olmazd›, tabii. Neden derseniz… Ol-
mazd› çünkü ben Pazartesi aray›p gidece¤im
diye ant içtim. Evet, aray›p randevu istemem
yeterli de¤il, gelmem de gerekiyor. Do¤ru
söylüyorsunuz, randevu verilmesi benim
kontrolümde de¤il ama ben bu ayr›nt›y› dü-
flünemedi¤im için öyle ant içtim, “Aray›p gi-
dece¤im.” diye yani. Randevu alamasayd›m
ne olurdu bilemiyorum, afl›r› ›srar ederdim,
gerekirse yalvar›rd›m, siz de al›rd›n›z mutla-
ka. Olmad› Kamil’i sokard›m devreye. Ney-
se ki randevu alabildim, gördü¤ünüz gibi
buraday›m, çok flükür. Böyle iflte… Baflka ne
anlatay›m size?

Akl›ma gelen kötü düflünceler mi? Ta-
bii bahsedeyim. Bir türlü gelemedim bu ko-
nuya, de¤il mi? Ben böyle uzat›r›m laf›,
umar›m sizi çok s›km›yorumdur. Asl›nda
bir dakika ben bunlar› yazm›flt›m, kâ¤›t
cüzdan›mda, onu bir ç›karay›m oradan
okuyay›m size daha iyi olur. Yazd›m ki, hiç
birini unutmayay›m. Eksik anlat›rsam ba-
na nas›l yard›mc› olacaks›n›z, de¤il mi?  ‹fl-
te bir tanesi bu mesela, hep bir fleyleri eksik
yapacakm›fl›m gibi geliyor. Bir fley anlat›r-
ken eksik anlataca¤›m diye kayg›lan›yo-
rum, özellikle ifl yerinde. Genel Müdüre ç›-
kaca¤›m mesela, on kere düflünüyorum,
“fiöyle mi desem böyle mi desem.” Yok,
ben böyle dersem o baflka türlü anlar m›?
En sonunda oturup yaz›yorum söyleyecek-
lerimi, gidiyorum tuvalete provas›n› yap›-
yorum ondan sonra ç›k›yorum yukar›. Bun-
lar› söylemek çok utanç verici benim için.
“Buraya gelmeden önce her fleyi nas›l anla-
taca¤›m.” diyordum ama rahat konuflabili-
yorum yan›n›zda. Size güvenmeye baflla-
d›m bile san›r›m. Ne diyordum? Evet, Ge-
nel Müdüre ç›karken çok kayg›lan›yorum.
Baflar›l› biriyim asl›nda. Üstlerim beni be-
¤enir. Çal›flma arkadafllar›m da “Zehir gibi-
sin.” der. Genel müdürümüz “Sen bizim
medar-› iftihar›m›zs›n.” demiflti bir toplan-
t›da. Okul hayat›mda da baflar›l›yd›m. As-
l›nda ifl hayat›mda oldu¤umdan daha bafla-
r›l›yd›m okulda. Ortaokulu da, liseyi de,
yüksek lisans› da birincilikle bitirdim. Li-
sans› da bölüm ikincisi olarak bitirdim.
ODTÜ’de okudum. Üç seksenle lisans› bi-
tirdim. Dörtle yüksek lisans› tamamlad›m.
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