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DENEME

En güçlü hayalleri güven beslediği için, en büyük hayal kırıklıkla-
rı güven sarsıntılarından ortaya çıkar. Lav artıklarının en verimli 
toprağa dönüşüp en kıraç yerleri bir anda bağlara bahçelere dö-
nüştürmesinde olduğu gibi güvene ihtiyaç tam da susuz, bereket-
siz dönemlerde olduğundan çok daha yakıcı hâle gelir. Kendine 
yeten topraklarda güvene yönelik temkin alanı genişlediğinden 
hayal kırıklıkları da az; kendine yetmeyen, aç ruhlarda ise güvene 
duyulan acil ihtiyaçtan dolayı hayal kırıklıkları da yoğunlaşır. Bu-
nunla birlikte her iki durumda da güvenle ışıl ışıl olur bir anda be-
denin kıraç toprakları, bin türlü yeşerti boy atar ışığı görünce. Gö-
rünürde yanardağların eteklerindeki koyu yeşil gövdeli bahçeler 
gibi güvenin topraklarında yeşeren duygular da boy verir, sayısız 
meyveye durur. İyi gün meyveleri dal uçlarında salınır her yel esi-
şinde, zamanın en sert esintileri bile asla düşüremeyecek gibidir 
o harika yemişleri. Bununla birlikte derinlerden gelen sinsi bir fo-
kurtu, yüzeyin hemen altında beliren habis bir ur; her an ortaya 
çıkmaya hazır, dağıtmaya kararlı gibidir bu bahçeyi. Güven ışığı o 
kadar kesin yayılmış, sevgi esintisi öyle hafif esmektedir ki bir an 
için sanki ruh bahçesinin gülleri ilanihaye öyle kalacak, bozulma-
dan sonsuza kadar yaşayacaktır ve ansızın patlama! Huyudur, er 
ya da geç, yanardağlar patlar ve bir hayal kırıklığı günün birinde 
mutlaka bir güveni parçalamak için yola çıkar. Üstelik hazırlıksız 
yakalanmışsındır. Üstelik ansızın ve en olmadık zamanda çıkıp 
gelmiştir o felaket kasırgası. Depremin, kasırganın, yanardağın 
bölük pörçük, darmadağın, kor kor yaktığı bahçe bir anda taru-
mar olur. Kıyısına çekilip yanmakta olan bahçene, güvenle başla-
yıp sevgiyle büyüttüğün o muhteşem eserine esefle bakarsın acı 
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gözyaşları içinde. Bu yanan benim bahçem mi? Bu sağa sola saçılan mey-
veler benim dallarımın mı? Bu her biri bir tarafa dağılan meyveler bana mı 
ait? Evet, evet, evet…

Güven, insandan başlayıp doğaya yayılan en güçlü nefestir. Bir uzlaştırıcı 
değil, bir mezcedicidir güven. Her zaman, her dakika yürümeye, bitişme-
ye hazır, bekler... Sevgi akışkandır çünkü yerinde duramaz; kıpır kıpırdır 
sevgi ve uç beyi olarak önce güveni gönderir sınırlarına girmeye hazırlan-
dığı topraklara. Temkinli, ölçünlü, ağırbaşlı güveni… ve o gider ve o bakar 
ve o izler; notlar alır, efendisi sevgiye sunulmak üzere... Sevgi görmek ve 
görülmek, keşfetmek ve keşfedilmek için yola çıkmaya başladığı andan iti-
baren güven, onun yürüyeceği topraklara dair sayısız izlenim biriktirir ve 
ha bire depolar çünkü sevginin yüzeyine yapıştığı şeyin içine girmesi için 
güvenden onay alması gerekmektedir çünkü güven, sevginin ayaklarıdır. 
Güven yürümezse bulunduğu yere çöker sevgi; güven yürü demezse başı-
nı eğer, bekler... Güvenin onay vermediği, güvensizliğin geri gönderdiği ne 
çok sevgi filizi vardır öyle, tam açılmayı beklerken ansızın solan?.. Sevgi 
hep geriden gelir, güvenin açtığı patikadan ilerler ama bir kez de onayını 
alınca güvenin, seyredin o vakit neler olur? Kıraç topraklara su yürür, çöle 
yağmur düşer, gri bulutlar açılır, gökyüzünden aşağı ansızın kuşlar dökü-
lür yağmur misali…

Güven daha başta, en başından insanı korumak için onun içine yerleştiril-
miş bir gözdür. Güven yoksa sevgi de hayat da yoktur. Güvenle başlar insan 
hayata. Hatta belki bitkiler, hayvanlar için de böyledir bu. Bitki; güvendiği 
toprağın derinlerine yayar köklerini, güvendiği rüzgârdan medet umarak 
açar dallarını, güvendiği ışığa hediye eder çiçeklerini ve yine güvendiği, 
sadece güvendiği için toprağa emanet eder tohumunu fakat -dedik ya- gü-
venin eteklerine tutunmuş sinsi ihanetler kımıl kımıl dolaşmaktadır köşe 
bucak, tohumu her an çürütmeye hazır ihanetler, toprağın hücrelerinde 
de... Bazısı da layıktır o güvene; alır o tohumu, basar bağrına, yeşertir ba-
harla neslini devam ettirir bağın bahçenin, börtü böceğin. Güvenilir top-
raklardır dünyaya hayat veren; hayata renk, renge ışık, ışığa hareket, hare-
kete can... 

Hayvanlarsa burunlarından alır haberi, burunlarına güvenir; yürek yeri-
ne burun uçlarındaki sinirlerdir güvenin açık havada gezip dolaştığı yerler 
ve koklayarak yol alır onlar... Her koku; onları bir yanlıştan alıkoyacak, bir 
doğruya vardıracaktır. Her koku; onları bir güzelliğe çağıracak, bir çirkin-
likten uzaklaştıracaktır. Her koku; onları zamanın bir sonraki kavşağına 
ulaştıracak, bir sonraki zamanı garanti edecektir. Hayvanlar için güven, 
burunlarının ucunda durur ve onlar da yanılır elbet. Dışına güzel kokular 
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sürülmüş avcı etleri vardır onların, avlanmaya gideni avlayan... Dışına lez-
zet eklenmiş sayısız yiyecek bekler güveni hayal kırıklığına dönüştürecek. 
İyi burunlar, dış görünüme aldanmayan burunlardır. Heyhat, Tanrı böyle 
bir burun yaratmış mıdır?

Ve insan… Ne saçaklarında ne de burun sinirlerindedir güven; yüreğinde, 
yüreğinin tam ortasında atıp durur onunla beraber, akıp durur kana eşlik 
ederek… Hep sevgiyle hep sevginin yanı başında… Bu da bir kokudur as-
lında. Çok daha çetin, çok daha görünmeyen havaların kokusunu almalı-
dır yürek, burundan farklı olarak. Bu sebepten girdiği bütün ortamlarda 
bütün vücudunu, varoluşunun tamamını seferber ederek izler etrafını 
insan. Bakar, bakar, bakar… Sevgiyle. Sevgi akışkandır; varoluşun bulun-
duğu her yerden hareket eder, uçar, konar bakılan yerlere. Fizibilite çalış-
ması yapar bir bakıma. Kırılgandır; yanılabilir her şeye rağmen yüzeyin 
derinliklerine varsa da. Orada, görünenin hemen arkasında, her an hayal 
kırıklığı hazırlayan bir öz vardır çünkü hayatta. Orada, sevginin ışıl ışıl 
parladığı, güvenin koşturup durduğu yerde; her an o maviliği alacak bir 
bulut, o ışığı söndürecek bir günbatımı, o renkleri solduracak bir karan-
lık potansiyeli vardır ve elbette kokudan daha fazla kamufle eder kendini 
felaket ve elbette güvenin ulaştırdığı her hayalin vardır bir sonu. O gün 
gelip çattığında, güven sevgiyi ikaz ettiğinde, duygular yerinden kaçıştı-
ğında, vücut bir deprem habercisi gibi renkten renge girdiğinde, kan dep-
remlerde yeraltı suları gibi olduğundan daha hızlı akmaya başladığında, 
dışarı çıkmak için kendini zorladığında, rengi bulandığında, mavisi kızıla 
çaldığında, gözden yaş ve burundan nem kıpkırmızı akmaya başladığında 
kıyamet kopmuştur sanki; güven kaybolmuştur, heyhat!.. Güven, var eden, 
yeşerten, olduran, öldüren hayal kırıklığıyla sonra…

Varoluşun birincil içgüdüsüdür güven. O yoksa varlık da yok, o varsa varlık 
gelir oturur oraya. Güven, Yaratıcı ile yaratılan arasındaki en güçlü bağdır. 
Yaratan, yarattığını korumak için; yaratılan, kendisini yaratana itaat için 
söz verir. Söz vermek, güvenin başlangıç noktasıdır. İçeriden ve dışarıdan 
hâl ve kal diliyle akitleşmek, sevgi yolculuğunun ilk adımına dönüşür böy-
lece. Yolculuk başlar sonra… Bazen tutulur verilen sözler. Güven, masma-
vi gökyüzleri; bazen unutulur gider; güvensizlik, ah o insanı bıktırıcı kara 
bulutlar…

Size güvenebilir miyim, der tohum toprağa; size güvenebilir miyim, der 
insan insana? Bu; toprağa ilk düşüş, ilişkiye başlamak için kabuktan dışarı 
ilk bakıştır. Toprağa güvendiği için sonra üstünün örtülmesini kabul ede-
cektir tohum; adama güvendiği için kabuktan içeri ışığın sızmasına razı 
olacaktır kadın. Elbette sevgi coştukça coşar güven toprağında ve elbette 
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ilişki harikadır güven vadisinde ta ki esinti rüzgâra, rüzgâr kasırgaya dö-
nüşene kadar, filizkıran fırtınası kırıp dökene kadar dallarını ağacın, ta ki 
araya nifak tohumu girene, şüphe kıvılcımı ateşe dönüşene, yakıp yıkana 
kadar beden ormanını… ve sonra sinsice nefret uzatır başını: beni unut-
tunuz galiba! Gerçekten de bütün güven atmosferinde, bütün o sevgi ışı-
ğında çekip gitmiştir nefret ve şimdi, havalar bozunca çıkıp gelmiştir işte. 
Nefret ki bütün kötü havaların, bütün uğursuz mevsimlerin kışkırtıcısı, 
çetelecisi aynı zamanda... En büyük güven en büyük sevgisizliğe, en büyük 
sevgisizlik en büyük nefrete dönüşür böylece. Toprak, tohumu küflendi-
rir; küf, toprağı zehirler durur. Güveni sarsılmış insan ise nefret ateşiyle 
yanıp durur, yakmak için yer arar kendine.

Sabah güneşi gibidir güven. Işıtır yakmaz, serinlik verir üşütmez, sevindi-
rir üzmez, ağrısız dokunur insana. Bütün vakitler onunla başlar, ondan tü-
reyip genişler. Bütün güzel duygular onun eseridir,; onun elinden çıkmış, 
onun emanetine bırakılmıştır. Işık ne zaman gelse, gelip yerleşse yüreğe, 
şöyle bir başını dışarı uzatıp bakar ruh kulesinden güven, uzaklara, en öte-
lere bakar,  bu güzel havanın gerisinde bir kasırga var mı diye? Sevgiyi dü-
şünür, her durumda, ilk eseri sevgiyi; ilk eseri, son eseri, bütün eserlerine 
dağılmış olan… Sevginin sigortasıdır güven, termostatı… Hep şüpheyle 
bakar, adımlarını dikkatlice atar ve iki ileri bir geri sürdürür yürüyüşünü. 
Bilir ki kendisi yanılırsa sevgi hataya düşer, bilir ki kendisinin ayağı sür-
çerse sevgi yere kapaklanır, bilir ki kendisi düşerse sevgi uçuruma yuvar-
lanır ve hayal kırıklığının uçuruma yuvarladığı bir kalbi alıp tekrar yerine 
koyacak, olduğu gibi yerine koyacak, kırıldığı yeri onaracak, onaracak ve 
eskiye döndürecek hiçbir muhatabı yoktur hayatın. Güven, ruh evreninin 
güneşidir; sevgi göğü ondan sonra gelir ve onlar gelmeden merhamet yağ-
muru nasıl yağsın? Merhametin ıslatmadığı hangi yüzey yeşerebilir ki?..


