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Başlangıç

Eşim Hatice’ye

Çok uzun zamandır havada asılı tozdan kum yapıyorlardı. 
Kum, kolayca biçim verilebildiğinden, hayallerindeki form-
ları oluşturmak için en uygun malzeme gibi görünüyordu. 
Ancak kumdan yaptıkları formlar her seferinde bozulma-
ya başlıyor, zamanla tekrar kum oluyorlardı. Tozdan kum, 
kumdan form yapmaya o kadar kapıldılar ki, yavaş yavaş 
oluşan aydınlık ve karanlığın farkına çok sonra vardılar.

Yarattıkları uçsuz bucaksız kum evreninde yolculuğa 
çıkmanın kaçınılmaz olduğunu anlayıp aydınlığa doğru 
gitmesi gerektiğinde, karanlığın gizemi aklının bir köşesi-
ne gizlenip yolculuk vakti yaklaştıkça kendini hissettirdi. 
Aydınlığın güven veren, gideceğin yönü anlaşılır kılan, ru-
hunu ferahlatan olgularına karşın, karanlığın tedirginliği-
ne ve bilinemezliğine karşı duyduğu merak içten içe ruhu-
nu kemiriyordu.

Aydınlığa doğru yürüyüşü bir umut yürüyüşüydü. 
Şimdi bu kumdan oluşan sonu belirsiz düzlükte yürür-
ken, tozu kuma dönüştürmekle geçen uzun geçmişine bir 
anlam vermekte zorlanıyordu. Bu yürüyüş en azından bi-



10

teviye aynı şeyi, tozdan kum yapma işini, bırakmalarını 
sağlamıştı.

Yürüyüş hep farklı bir şeyle karşılaşacağı beklentisiyle 
uzadıkça uzadı. Kayıp ruhunun uzun zamandır sürükledi-
ği bedeni dinlenmeye ihtiyaç duyduğunda durup etrafına 
bakındı. İşte o zaman hâlâ asılı duran toz bulutunun öte-
sinde bir hareket hissetti. Uçuşan toz zerrecikleri kendi ha-
reketinin bir sonucu muydu, yoksa herhangi bir hareketten 
ötürü mü toz zerrecikleri uçuşuyordu? Sonuçta o tümseği 
toz zerreciklerinin oluşturduğu kesif bulut tabakasına rağ-
men fark etmişti. Yönünü tümseğe yöneltti, yaklaştıkça 
kumdan oluşan bir form, bir tümsek olduğunu algıladı, 
önünde durdu. Çok uzun zamandır yürüdüğü dümdüz 
alanda var olan tek şey tüm evreni oluşturan kumdu. Bu 
tek düzelikteki tek farklılık, uçsuz bucaksız boş alandaki 
bu tek farklı biçim, düzgün bir form oluşturan az önce gör-
düğü tümsekti, bir başlangıç için uygunluk vaat ediyordu.

Yaklaştı ve tümseği incelemeye başladı. Ne aradığını bil-
meden çıktığı bu yolculukta hafızasında unutulmaya terk 
edilmiş zaman boyunca rastladığı biricik farklılık durmasını 
sağlamıştı ama aynı zamanda kumların oluşturduğu bu ev-
rende, basit nedenlerin yol açabileceği bir yükseltiden iba-
retti. Yürüyüşüne devam edebilir, asıl aradığı her neyse onu 
arayabilirdi ama uzun zamandır süren yürüyüşü dümdüz bir 
kum dünyasından başka bir şey sunmamıştı, bundan sonra 
önünde uzanan boşluk da kumdan başka bir şey vaat etmi-
yor gibiydi. Var olanı değerlendirmenin, uzun süren arayı-
şından bir vazgeçme olabileceği korkusu içini sarınca durma 
ve devam etme konusunda ikilemde kaldı, bu yolculuğun en 
başında aydınlık ve karanlık seçiminde olduğu gibi.
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Yine güvenli durumu seçti, yürüyüşünü sonlandırdı. 
Geçmiş deneyimlerine dayanarak tümseğin zamanla kuma 
dönüşeceğinden emin beklemeye başladı. Uzun süre bek-
ledi, tümsek olduğu gibi kaldı. Sonunda tümseğin baştan 
çıkarıcılığına boyun eğip üzerine oturdu. Oturmak için 
uygun bir yerdi. Böyle basit bir tümseği daha önce neden 
düşünemediklerine hayıflandı. Hemen işe girişti, oturmak-
ta olduğu tümseğin tam karşısında kumdan bir tümsek 
oluşturdu, ikisini karşılaştırdı ve benzerliğinden hoşnut 
kaldı. Zamanla kendi yaptığı tümsek bozulmaya başladı ve 
bir süre sonra ortada tümsek diye bir şey kalmadı. Birkaç 
deneme daha başarısız sonuçlanınca oturduğu tümseğin 
nasıl oluşabildiği konusunda düşünmeye başladı.

Ötekiyle birlikte tozdan kum yaparken, toz zerrecik-
lerini uçuşturan hafif esintinin değişen yönüne göre ko-
numlarını değiştirdiklerini hatırlayıp bu tümsek üzerinde 
esintinin hep aynı yönden geldiği dikkatini çekti ve bunun 
tümseğin oluşmasında bir etkisi olabileceğini düşündü. 
Esinti yönünün karşısına eğri bir sıra oluşturacak şekilde 
kum serpti ve beklemeye başladı. Yavaş fakat belirli bir dü-
zen içinde hareket eden kumlar, serpilen kumlar üzerine 
yığılmaya başladı.

Tümseğin oluşumu tamamlandığında, oturduğu tüm-
seğin aynısı karşısında duruyordu. Bekledi, yaptığı tümsek 
bozulmadı. Uzun zamandır uğraşıp yapamadığı form, ba-
sit bir şekilde kendiliğinden olabiliyordu. Nedense, yeni bir 
tümsek yapmak için hiçbir istek duymadı. Başka tümsek-
ler yaparak uçsuz bucaksız kum evreninde, uçsuz bucaksız 
kum tümsekleri oluşturmanın anlamsızlığını kavradı. Bul-
duğu tümsek oturmasını, düşünmesini, yeni bir tümseğin 
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oluşmasını sağlamıştı. Karşısındaki yaptığı tümseğe bakar-
ken karanlıktan gelecek olanın o tümseğe oturacağını ve 
düşünmeye başlayacağını düşünerek…

Öteki, “karanlıktan gelen” çok uzun zaman sonra tüm-
seklerin olduğu yere ulaştığında, bir tümseğin üzerine otur-
muş aydınlığa gideni, sabit bir şekilde karşısındaki tümseğe 
bakıp düşünürken buldu. Biraz dikkat edince onun artık 
düşünme formuna dönüştüğünü anladı. Diğer tümseğe 
oturup çok uzun zamandır giriştikleri tozdan kum yapma 
eylemini, uçsuz bucaksız yarattıkları kum evreninde yeni 
bir şey yaratmak için çabalamalarını, bu çabalama sırasında 
yavaş yavaş oluşan aydınlık ve karanlığı çok sonra fark et-
tiklerini anımsadı. Aydınlığa doğru hareket edenin arkasın-
dan bir süre bakmış, onun aydınlığın içinde yitişinden son-
ra, ters yöne, karanlığa doğru gitmesi gerektiğini anlamıştı.

İşte, neredeyse yine aynı, en baştaki tozları kuma dö-
nüştürdükleri konumdaydılar; tek fark altlarındaki tüm-
seklerdi. Aydınlığa gidenin, tümsek formları karşısında 
şaşırdığını düşündü. Belli ki yetersizlik duygusu, yılgınlığa 
yol açmış, yeniden mücadeleye girişmek yerine, her za-
manki gibi kolay yolu seçerek, düşünme formuna dönüş-
meyi yeğlemişti.

Karanlıktan gelen de oturup düşünme gereğini duydu. 
Herhalde boş tümsek, aydınlığa giden gibi oturup düşün-
meye başlaması için orada duruyordu. Karşısında düşünen 
bir forma dönüşmüş olan aydınlığa gidene bakarak olup bi-
teni anlamaya çalıştı. Çok çok uzun zamandan beri, uğraşıp 
düşündükleri formları gerçekleştirememişler, tozdan kum 
yapmanın ötesine geçememişlerdi. Aydınlığa giden hiçbir 
şey yaratamamanın düş kırıklığıyla belli ki pes etmişti.
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Karanlıktan gelen karşısına çıkan seçeneklerden hep 
farklı, zor, aykırı olanı tercih etmişti. Düşünmeyi bırakıp 
arayışa devam etmeyi de farklı bir seçenek olarak kabul-
lenemedi. Birden, şimdiye kadar neden akıl edemediğine 
şaşarak kumu toza dönüştürmeye başladı. Bunun daha ko-
lay olduğunu anlayınca, şevkle dönüştürmeye devam etti. 
Uçsuz bucaksız kum evreni toza dönüşüyor sonra tozlar 
kendilerine sonsuzlukta bir yol buluyordu. Sonunda sade-
ce iki tümsek, aydınlıktan gelen ve kendisi kaldığında so-
luklandı.

Bir yanıyla yenilginin verdiği mutsuzluğu yaşarken di-
ğer yanıyla yok edebildiği kadar yok ederek, ulaşacağı yeni 
durumun vereceği heyecanı duyumsuyordu. Heyecanını 
kaybetmeden tümseğe ve aydınlıktan gelene yöneldi, sonra 
kendi tümseğine ve kendine.

Son kum taneciği de toza dönüştüğünde savrulup ka-
yıplara karıştı. Tozun bile olmadığı hiçlik, belki de yeni bir 
başlangıç vaat ediyordu.
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