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Çok mu Âşıktın?

GÜZEL GÖRÜNEN GECELER

Aydınlık, sessiz gecede yalnız seninle ben… Senin sevgi dolu 
bakışlarından bana esen huzur rüzgârı sanki ayaklarımı yerden 
kesmiş, beni başka bir dünyaya götürüveriyordu. O an tek is-
teğim zamanın durmasıydı. Sanki gözünde farklıydım ve ben 
de sevinçliydim. Beni âdeta büyülüyordun; düşündüğüm, hayal 
ettiğim bir tek sendin. Aşkla gözlerine bakıyor ama doyamıyor-
dum. Tatlı, fısıltılı konuşman beni o kadar etkiliyordu ki kelime-
lere dökemiyorum. Hele o tebessümlerine şimdi hasretim. İçimi 
ısıtıyorsun, kalbimin atışına yetişen yok. Çok seviyorum hem de 
çok. Ruhum, hep yakında olabilmek için seninle bir an önce bir-
leşmek istiyor. Kelimeler yetersiz anlatmaya çünkü benim için 
özelsin. Bir ömür, diyeceğim ama bir ömür nedir ki? Dünyaya 
yeniden gelsem yine el üstünde taşımaya hazırım. Sana, tıpkı 
aldığım nefes gibi ihtiyacım var. Acaba deli miyim ben? Olsun, 
senin için deli olmaya razıyım. Mutluluk kaynağımsın, değer 
buna. Beni sakın bırakma, mahrum etme kendinden. Ne istersen 
yaparım; oldum zaten çoktan köle. 

Bu ne şimdi? Ne yapıyoruz biz? Neredeyiz? Ne yaşıyoruz? 
Başkaları mutlu olsun, diye düştüğümüz duruma bak. Sonra 
niye beni bıraktı, diye soruyoruz. Peşinden sürünürsen ne yap-
sın ki seni? Kimin için bu duruma düştüğün, kimsenin umu-
runda olmadığı gibi onun da umurunda değil ki. Âşık mısın? 
Peki, aşkın anlamını biliyor musun? Aşırı sevgi, aşırı bağlılık 
ve sevda... Her şeyin fazlası zarardır, sen bir de aşırısını düşün. 
Bence içimizdeki zayıf duyumuza bir kurtarıcı beklemektense o 
duyumuzu güçlendirmeye çalışalım. Kısacası huzursuz hayatı-
mızda geçici mutluluklar yerine geçici huzursuzlukları çözerek 
sağlam, mutlu bir hayatın altyapısını oluşturmaya tercih edelim. 
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AŞKI ABARTTIK 

Biz aşkı çok abarttık. Tanışıp, hoşlanıp, severek âşık olacağı-
mıza tanışır tanışmaz âşık oluyoruz. Diğer basamakları atlıyoruz 
çünkü âşık olmaya âşığız. Aşk güzel görünebilir ama altındaki 
basamakları atlamamamız lazım. Sonra onunla baş edemeyiz; 
bunun pek çok örneğini yaşadık. Kendimize hiç acımıyoruz 
belki de o yüzdendir aşklarımız bitince kötü hissediyoruz. O 
merdivenden yuvarlanarak ‘pat’ diye yere yapıştığımız için. Ve 
yanımızda çok az kişi bulabiliyoruz. Haklılar, gayet haklılar. 
Kendimize saygımız yoksa başkaları niye bize saygı göstersin? 
Onları suçlamamız doğru mu? Onların hayatlarında da yeterin-
ce dertleri yok mu? Maalesef dünya bizim etrafımızda dönmü-
yor. O yüzden o basamakları diğer insanlar gibi tek başımıza 
çıkacağız. Herhangi bir basamağın üzerinden atlayamayacağız; 
aksine çok sağlam basarak tüm basamakları tek tek çıkmamız 
lazım. Düşüp tökezlemeden… Eğer aşkla anlaşamazsak geri 
inmesini de bilmek gerek. Bunun için o basamaklara düzgün 
davranacağız. Belki geri dönmek zorunda kalırız ve en baştan 
başka merdivenleri çıkmamız gerekebilir. İnsanlık hâli… Eğer 
her şey düzgün ilerleseydi bir sınav olan hayatımızın da pek an-
lamı kalmazdı. Madem bu kısa hayat sınavındayız; yaş tahtalı 
merdivenlere baştan zaman ayırmamamız gerektiğini de unut-
mayalım. 



5

Çok mu Âşıktın?

BİTTİYSE BİTMİŞTİR 

Genelde geçmişte tanışmak istediğiniz veya sevdiğiniz kişiye 
sosyal medyada ya da başka bir ortamda birilerinin yazdığını; 
onun da buna olumlu tepkiler verdiğini görmek üzüyor. Bir de 
yazan tiplere bakıp “Bu onu üzer.” diyerek üzülmek nasıl acıdır, 
bilir misiniz? Böyle bir acı anlatılamaz. Umarım, bu tür durumlar 
yaşamazsınız. Bu nedenle tamamen kabullenip, ona karşı hisle-
rimizi bitirmemiz lazım. Yoksa sadece üzülürüz. Bizim üzülme-
mizin kimseye faydası yok, aksine sadece bize yani kendimize 
zarar. Sakın hata yaptık diye kendimizi suçlamayalım ama hâlâ 
hata yapıyoruz; bitmiş bir ilişkinin takibini yaptığımız için suç-
layabiliriz. Baktınız anlaşmadınız ya da anlaştınız ama ilişki sür-
medi; hiç fark etmez. Sonuç olarak ilişki bitmiştir. Uzatmadan 
kabullenelim ve önümüze bakalım. Hayat daha çok güzel şanslar 
sunacaktır; yeter ki biz onları görmeyecek kadar körleşmeyelim. 

EMİN MİSİN? 

Emin misin ona âşık olduğuna? Emin misin, onun bizim gibi 
farklı olduğuna? Emin eller mi teslim olacağın kişi? Eminsen söy-
le. Susma, itiraf et. Konuş, cevapsız kalma. Tutma kendini, haykır 
ne kadar sevdiğini. Büyük aşkını ilan et. Sana söylüyorum: Dök 
içindekileri, rahatla! Sonra bol bol nefes al. Toparla kendini, kalk 
yerinden ve içine düştüğün duruma bak. Bir daha düşün, çok mu 
âşıksın? Cevabın evetse şimdi emin olabilirsin özgür bir hayatın 
olamayacağına. Anlamıyorum; mutluluk yanımızdayken ne işi-
miz var dipsiz kuyularda? Ne işimiz var karanlıklarda? Gerçekten 
emin misin aşkla mutlu olacağına? Hâlâ eminsen canı gönülden 
mutluluklar dilerim sana. Aşkınla yolunuz açık olsun. 



6

Dovrangeldi Atayev

GEÇMİŞİME BAKIŞ

Bugüne kadar yaptıklarıma bakıyorum; bir de yapamadık-
larıma. Açıkçası utanıyorum ve yapamadıklarımdan özür dile-
yesim var. Geçmişimi düşünüyorum; düşünmek istemediğim 
hâlde düşünüyorum. Çok salakmışım. Hayat bana birçok şans 
vermiş ama ben değerlendirmemişim. Pişmanım, hem de çok 
pişmanım. Kendimi o kadar kötü hissediyorum ki artık başka bir 
şey yapamayacakmışım gibi hissediyorum. Aklımı yitirecek gibi 
oluyorum bazen. Ama şu an geç de olsa farkına vardım bazı şey-
lerin. Belki dün yapamadıklarımdan dolayı bugün kendimi kötü 
hissediyor olabilirim ama ben yarın için bugünümün tümünü, 
dünlerimi düşünmek için ayırırsam yarın da düşünmem gereken 
dünlerim artacak. O yüzden şeytanın bacağını kırarak “Geçmiş 
artık geçmiştir.” diyerek bugünümü, kendim için gelecekte bana 
iyi gelecek şeyler için ayıracağım. Tabii bugünün de tadını çı-
kararak… Geçmişim bana ait olduğu gibi bugünüm ve yarınımı 
güzelleştirerek, o geçmişime güzel günler takviye yaparsam kim 
bilir belki geçmişimle barışmakla kalmayıp gelecekte dünü dü-
şünürsem kendimi iyi hissederim. 
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FARKLI AÇIDAN BAKIŞ 

Hayatımızda her zaman istediklerimiz olmaz. Aslında iste-
diklerimiz genelde olmaz. Sonra “Bu hayat neden bu kadar acı-
masız? Neden adaletsiz?” diye sorar ve üzülürüz. Üzülmemiz 
gayet normal çünkü yaşadıklarımız hiç de kolay değil. Üzülür-
ken hayatımızın devam ettiğini bilip, üzüntüyü kısa süreliğine 
yaşayıp, atlatıp bir an önce kaldığımız yerden mücadeleye baş-
lamak, bizim için daima en iyisi olacaktır. İnan ki üzüldüğümüz 
çoğu şeyden daha güzel şeyler olduğunuzu bilsek sonunda “İyi 
ki…” deriz. Hayat bir cennet olmayabilir ama bir cennet hâline 
getirilebilir. En azından ona giden bir yol yaratılabilir. Bunları 
bizden başka hiç kimse yapamaz. Yapıp yapmamak sadece bize 
bağlı. ‘Sadece’nin altını çiziyorum; sadece ve sadece bize bağlı 
yani sadece sana bağlı. Toparlan, kalk; kendi yeteneğini bul ve 
üzerinde yoğunlaş. Başar ya da hemen başarma ama asla boş 
oturma. Geçmişte deneyimlediğimiz ve aslında bugün de çok iyi 
bildiğimiz gibi harekete geçen çoktan kazanmıştır. Ben herke-
sin çok yetenekli olduğunu biliyorum. Yeteneklerini henüz keş-
fedememiş bir sürü insan var. Siz de onlardan birisiniz. Tercih 
sizin; sıradan biri olarak yaşayıp ölmek ya da çalışıp, bir şeyler 
üreterek daima adından söz edilmesini saplamak… 

“Tarih yazmak sanılandan kolaydır.”
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KADER ZALİM Mİ?

Unutma ki zalim kader de bir gün değişebilir. Yeter ki sen 
iste. İnanarak iste. Kendini hemen kaderin kollarına teslim etme. 
Ne kadar adaletsiz bir yaşam biçimi olsa da hayat bir o kadar 
adaletli bir hayattır. Devam eden düzeni değiştirmek için çaba-
larsan bir gün mutlaka mükâfatını alacaksın. Bazen istisnalar 
olabilir. Sonuçta herkesin isteği tam anlamıyla yerine gelmez. 
İstediklerinin her biri olmasa da ona yakın olan yere odaklan. Aç 
gözlü olma. “Tam olmadı.” diye isyan etme. Bil ki asıl o zaman 
kadere boyun eğmiş olursun. O noktada durumu kurtarmak daha 
zorlaşır. Eğer zoru seviyorum, diyorsan buyur yap. Kimse kim-
seye karışamaz ama senin acı dolu şarkıların kimseyi rahatsız 
etmesin. Seçimini yaptın ve buna kimse karışmadı. Şimdi is-
yan bayraklarını çekerek kaderi suçlama. Kaderde, güzelliklere 
açılan kapılar daima vardır. Sen yine seçimini pes etmekten yana 
kullanma. Güzel günlerin ayağına gelmesine bekleme. Hangi 
darbeleri alırsan al, ümidini güzelliklere açılan o kapılara sakla; 
seçimlerini böyle yap. Bırak, kader ağları gözlerini istediği ka-
dar kapatsın. Kaderin bize zorlukla da olsa sunduğu güzelliklere 
açılan o kapıları bulmaya çalış. İşini şansa bırakma. Tekrar ha-
tırlatıyorum, o kapılar mutlaka var ve bir yerlerde bizi bekliyor. 
Adaletsizlik varsa orada aslında adalet de vardır. Bunu görmeye 
çalış. Kader senin için seçimini ilkinden yana kullansa da sen 
yıkılma. Ona ikinci tercihini tekrar tekrar hatırlat. Pes ederek 
hayatın adaletsizliğini bize dayatmasına; seçimini bu şekilde ya-
pacak kadar ona teslim olmaya boyun eğme. 




