
Kadran Kadraj’dan… 

Amaçsızlık ve hiç bilmediğim bir yer; insanın kendini unutması iyi birer araç. Kendimi 

unutuyorum. Ailemi unutuyorum. Aşık olduğum kadını unutuyorum. Ülkemi unutuyorum. 

Her şeyi unutuyorum; zaman dışında. Kafatasımın içinde çocukluğumdan beri dönen akrep 

ve yelkovandan başka. Bunlar yalnızca adını bildiğim ibrelerin ismi. Belki daha fazlası var. 

Belki de Mısır’daki Güneş saatlerinden, Antik Yunan’daki konik saatlerden, mekanik İsviçre 

saatlerinden, ruhsuz dijital saatlerden veya post-modern ibresiz saatlerden de fazlası var 

beynimde. Zamanı yakalamak, ilahi sırları kodlamak veya modayı tutturmak amacıyla 

hazırlanan gerekli gereksiz bütün saatler mevcut aklımın içinde. Anlatabiliyor muyum 

anlatmak istediklerimi? Sanmıyorum. Beni anlamak için zamanla ilgili sancıların olmalı. 

Sadece geçip gittiği için ağladığın günler adına değil, hiç gelmeyen günler ve saatler için 

üzülmelisin. Zamanın acısı sadece geçmişin hatırasıyla değil, geleceğin varsayımıyla da ilgili 

çünkü. Gelecek, alışık olmadığın bir evin yabancılığı, tanımadığın bir şehrin tedirginliği gibi. 

Geçmiş, kontrolün altındadır, değiştiremezsin. Geçmiş olduğu için sevinir ya da üzülürsün. 

Oysa gelecek öyle değil; mevsimler döner, Güneş hep aynı yeri delip aynı yere gömülür, 

sular bazen yükselip bazen alçalır, kuşlar bazen uçar, bazen göçer. Bazen bazı evlerde 

bulunur, bazı evleri terk edersin. Bazı adamlara veya kadınlara aşık olur, sonra nefret 

edersin. Acıkırsın doyarsın, uyur uyanırsın, sevişir boşalır, temizlenir kirlenirsin… 

Döngünün rutinliği seni köşelere sıkıştırdığında ve emin ol sığdırmayı başardığında, kontrol 

edebildiğin geçmişinle ilgili hiçbir kayıp, hiçbir acı, hiçbir yalnızlık ve ölüm korkutmaz seni. 

Bundan sonra başlayabilecek her şey gibi bundan sonra bitebilecek şeyler vardır. Bundan 

sonra hiç başlamayacak şeyler vardır. Artık hiç gelmeyecek birileri, hiç olmayacak olaylar, 

hiç değiştiremeyeceğin durumlar vardır. Geçmişi değiştirememekten daha kötüsü, geleceği 

değiştirememektir. Çünkü olan bitenin çok azı bizim elimizdedir; kadere inanıp da bir 

şeyleri değiştirmeye çalışanların fark etmediği büyük çelişki budur; zamanın çelişkisi… 

Zaman insana, “Bak bu şeker, bu da çay” demez; şekeri çaya karıştırır, çayı da şekeri de 

anlamanı bekler. Hiç değilse hissetmeni... 

** 

Filmi yanmış eski bir fotoğraf gibi, hayatımın bir yanı lekeli ve hayatımı hayat yapan, tam da 

yaşadıklarımın üzerine düşen o leke... O lekenin altını göremedim hiç, biri gelip özellikle 

oraya çizmiş gibi onu. Uzun uzun baktım o lekeye, geriye kalan her şeyin netliğini yok edip 

sadece o lekeye odaklandım. O kadar uzun baktım ki lekenin leke olduğunu artık unutmuş, 

onu fotoğrafın kendisi gibi görmeye başlamıştım. Hayatın çalışma prensibini az çok 



anladıysanız, bir süre sonra hayatın geçmişten değil, geçmişi unutturan lekelerden ibaret 

olacağını da anlarsınız. Geçmiş bazen bir lekeyle temizlenir. 

** 

Zaman ve gerçeklik ile ilgili bilgi ve deneyimlerimiz, bizden önceki tarih yazıcılar tarafından 

yatay şekilde ele alındı. Yatay ifadesinden anladığımız; zamanın bir noktadan bir noktaya 

ulaşırken geçmiş, şimdi ve gelecek biçiminde üç katmanda ele alınmasıdır. Mesela falanca 

insan şu tarihten şu tarihe kadar yaşamıştır demek ya da kış mevsimi şu aydan şu aya kadar 

sürer demek yatay bir zaman algısının ifadesidir. Oysa bu kanıksanmış zaman algısından 

çıktığımızda; olmuş, olan ve olacak her şeyin dikey bir düzlemde üst üste yer aldığını 

görebiliriz. Şimdiki an, geçmişin bir uzantısı ve sonucu, geleceğin ise hazırlayıcısı ve sebebi 

olduğuna göre zaman, parçalanabilir değildir, yani bir bütündür. Tanpınar bunun için 

“Yekpare, geniş bir anın parçalanamaz akışında” ifadesini kullanmıştır. 


