
Derdimi Ummana Döktüm
“En çok onu sevdim”, Gamze 
Güller’in İletişim Yayınları’ndan 
çıkan romanı. 
Dumanı üstünde 
kitabı elime 
aldığımda, 
kapaktaki böceği, 
uğur böceğine 
dönüştürüvermek 
geldi içimden. Hoş 
bir kadın eline, 
iddialı bir yüzüğe 
Lady Bug yaraşır, 
değil mi?

Ve kitapseverlere 
keyif veren kâğıt 
kokusunu içime 
çekerek ilk sayfayı 
açtım. Kahverengi… 
Toprağın rengiyle; 
anneannelerden 
kalma oymalı, rafları 
dantel örtülü ceviz 
büfelerin rengiyle; 
yanında lokumuyla, 
incecik porselende 
ikram edilen mis 
kokulu kahvenin 
rengiyle yüz yüze geldim. Tamam  
sevgili yazar, ilk mesajı aldım ben!

Sayfaları çeviriyorum: 21. yüzyılda, 
Ankara’da buluyorum kendimi. Zaten 
olduğum yerde yani! Bir yandan da 
haberleri dinliyorum: Ekonomik 
istikrarsızlık yüzünden uzun vadeli 
konut kredisi faizleri artmış. 10 
yıl için 100 milyon kredi alan birisi 
artık 20 milyon lira daha fazla faiz 
ödeyecekmiş! Sonra reklamlar 
başlıyor. İllustrasyonlarla müşteri 
arayan rezidanslar, metroyla şehre 
sadece yarım saat mesafedeki  
çakma cennetler bizi bekliyormuş. 
Ev sahibi olmayan kalmasın 
çığırtkanlığı… 
Ohh ne alâ, ne alâ…

Yeniden Asuman’a döneyim. Kim bu Asuman 
mı dediniz? Romanın kahramanı, esaslı kız! 
Anlıyorum ben bu kadını yaa… Anlamasam 

çayımı, sırf aile yadigarı diye 
ayakları eğreti duran, sedef 
kakmalı sehpaya koyarak bu yazıyı 
yazar mıyım? Sehpanın dengesiz 
ayakları yüzünden kaç kere 
bardağım devrildi, bir bilseniz! 
Kaç kere dökülen çaylar, kırılan 
bardaklar yüzünden elimdeki kitabı 
bıraktım, yazılarıma virgül koydum. 
Can Yücel’in “Bağlanmayacaksın 
bir şeye öyle körü körüne” 
dizelerine kulak vermek lazım 
galiba: 

Çok sahiplenmeden, çok ait 
olmadan yaşayacaksın.
Hem her an avuçlarından kayıp 
gidecekmiş gibi,
Hem de hep senin kalacakmış gibi 
hayat.
İlişik yaşayacaksın. Ucundan 
tutarak…

Acaba Asuman, Mete’de aradığı, 
aşk, dostluk, güven ya da her 
neyse onu bulsaydı, evi bu kadar 
sahiplenir miydi? Yüreğimizdeki 

boşluğu ille de “bir şey”le doldurmak zorunda 
mıyız? Kim bilir?

Gerçi Mete de Asuman’ın her istediğini 
vermek zorunda mı? Mete’likten nereye kadar 
vazgeçilebilir canan için? O da ayrı konu! Nazım 
diyor ki: Sen elmayı seviyorsun diye elmanın da 
seni sevmesi şart mı? 

Yine düştüm evin temel çukuruna. Güç bela 
yukarı çıkıp yeniden Asuman’ın yanına döneyim…

“Evde hiç kapı yoktu” diyor mimar-yazar bir 
yerde. Yenilerde duydum böyle bir cümleyi. 
Okuma listeme aldığım “Kirpinin Zarafeti”ni 
bana öneren arkadaşım, kapılarla ilgili bir şeyler 
söylemişti. Mola istiyorum. Kirpinin Zarafeti’ne 
göz atacağım!

Asumana inledim 
şarkısını dinliyordu, 
uzaklarına baktığında 
kedileriyle yaşlandığını 
gören kadın. ”
”

Kaldığım yerden devam ediyorum: 
İronik mutluluk belgeleri: Fotoğraf albümleri… 
Bütün Jülyet’lerin bir gün tarla kuşuna döneceğini 
iddia ediyor Kishon. Hadi bir milyonluk  soru da 
benden olsun. Romeolar peki neye dönüşecek?
Bir de Figen konusu var: Gölgeler arasında 
kalamayacak kadar güçlü bir kadın var sayfaların 
arasında. Tanıştırıldıktan sonra hep bir yerlerden 
çıkmasını bekledim.

***
Ruhu depremle örselenmiş bir toplum olduğumuz 
gerçeği de, zaman zaman yüzümüze çarpıyor. Yine 
de dere yataklarına yaparız 30 katlı kulelerimizi. 
Yaşasın oryantalizm! Yaşasın bize bize bir şey 
olmaz özgüveni…

Gene bir aforizma geldi aklıma. Tutamayacağım 
kendimi. Einstein’dan bu sefer: Aynı şeyleri tekrar 
tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemev k deliliktir. 

***
Gelelim marka bombardımanı meselesine: Prada, 
Versace, Etro, Armani, Nike, Adidas blablabla…  
Oturduğu ahır sekisi, çığırdığı İstanbul türküsü 
derler adama. Gucci’nin bir dönemki “yüzü” olan 
güzeller güzeli Prenses Charlotte’la özdeşleşmek 
için kırmızı-yeşil dokulu çantalarla-kemerlerle 
dolaplarını dolduranlara selam olsun!

Eh,  kapitalizme de giderimizi yaptık. Sıra son 
sözde: Derdimi ummana döktüm, asumana 
inledim. Bu şarkıyı Asuman dinlesin. Benim 
önerim, Ella Fitzgerald’dan: A House Is Not A 
Home

https://www.youtube.com/
watch?v=K0fSMnGsBww

A chair is still a chair
Evenwhenthere’snoone sittin’ there
But a chair is not a house
And a house is not a home
Whenthere’snoonetheretoholdyoutight
Andnoonethereyou can kissgoodnight

http://www.bilisimdergisi.org/s181
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https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DK0fSMnGsBww
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DK0fSMnGsBww
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