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UMUT ÖLDÜ SANIRSANIZ… 

 

Bazen öyle olur. Umudunuzun öldüğünü sanırsınız. Halbuki umut 

ölmez. Siz belki öldüğünü sanırsınız ama zaman geçer görürsünüz; 

umut asla ölmez.  

İyi ve güzel günler için beslenen umut aslında sizin içinizdeki yaşama 

sevincidir. Yaşama sevinci dediğiniz şey ise gerçekte sizin yaşam 

enerjinizdir. Eğer atmakta ise nabzınız ve çarpmakta ise yüreğiniz, 

umutsuzluk ne laf, sizin değil, sizin düşmanınızın korkması gerekir.  

Bosna-Hersek´te 1990 senesi sonlarında yapılan seçimleri kazanarak 

devlet başkanlığına gelen Bilge Kral Aliya İzzet Begoviç, ülkesini 

bağımsızlık için Mart 1992´de referanduma götürdü.  

 

Bosna Hersek’in referandum sonucunda bağımsızlığını ilan etmesinin 

ardından, 6 Nisan 1992’de Sırp güçleri başkent Saraybosna’yı 

ablukaya aldı. Ablukayla beraber Avrupa tarihinin de savaş tarihinin de 

en vahşi sayfaları yazılmaya başlandı. 
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Savaş üç buçuk yıl sürdü ve yüzbinlerce masum insanın hayatını 

kaybetmesine, milyonlarcasının evlerini terk etmesine mal oldu. Bütün 

dünyanın gözleri önünde Bosna Hersek’te soykırım yaşandı.  

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna 5 Nisan 1992 tarihinden 29 

Şubat 1996 tarihine kadar kuşatma altında kaldı. Bu ablukada 10 bin 

insan öldürüldü, 56 bin kişi yaralandı ve zavallı Saraybosna’yı her gün 

ortalama 329 bomba vurdu. Saraybosna’ya sadece 22 Temmuz 1993 

günü 3 bin 777 bomba atıldı. Saraybosna’da en az 10 bin bina yıkıldı, 

100 bin bina ağır hasar gördü ve 500 bin insan savaştan ciddi anlamda 

etkilendi.  

Savaştan sonra yapılan tespitte binaların yüzde 23'ü ciddi hasarlı ve 

yüzde 64'ünün hafif hasarlı olduğu görüldü. Bütün Bosna’da, savaşın 

tamamında bütün çocukların yarısı öldü, yaralandı, evini kaybetti, ailesi 

kayıp verdi veya sürüldü. Sadece 700 bin çocuk etkilenmedi insanlığın 

iflasından. Bütün Bosna’da ister Sırp olsun ister Hırvat veya Boşnak 

insan kaybı 150 bin ila 260 bin arasında tahmin ediliyor… 

Bence savaşları, kayıpları, acıları istatistiklere dökmek, sayılara 

sıkıştırmak şerefsizliktir ama gerçek şu ki, şu sayılar olmadan 

yaşananların vehametini anlamak da mümkün değil. 

Savaşta hayatını kaybedenlerin genel ortalaması; yüzde 66 Boşnak, 

yüzde 25 Sırp ve yüzde 8 Hırvat olarak açıklandı. Savaşta öldürülen 

sivillerin ise yüzde 83’ü Boşnaktı. Boşnak kayıplarının yüzde 30'u ise 

kadın ve çocuktu.  

Sadece Srebrenica'da 11 Temmuz 1995 tarihinde Sırplar tarafından 

BM Barış Gücü’ne güvenerek ve onun desteğiyle yapılan kıyımda 8 bin 

372 silahsız ve savunmasız Boşnak erkeği imha edildi.  

Bosna-Hersek’in bağımsızlığını ilan etmesinden ve bütün Balkanlar’da 

yüksek tansiyonun hüküm sürdüğü o günlerde, 1992 yılında, 

hazırlıklarını tamamlayan 6 branşta 10 Bosnalı sporcu büyük bir 

gururla, ülkelerini temsil etmenin verdiği şerefle Barselona Yaz 
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Oyunları katılmak üzere İspanya’ya gittiler. Sporcular bir taraftan 

yarışmalara katılırken, diğer taraftan ülkelerinden gelen kritik haberleri 

kaygıyla takip ediyordu. 

Bosna-Hersek kafilesinde yer alan kadın atlet Kada Deliç 10 km 

yürüyüş yarışında 55:24’lik derecesiyle 38. oldu. Aradan geçen dört 

yılın ardından Bosna-Hersek altında ezildiği savaşın peşinden, 

yaşanan soykırım, vahşet ve savaşların en şerefsizinin sonunda yine 

olimpiyatlara katıldı. Bosna yine ayaktaydı, hala ayaktaydı. 

Ülkesinin ilk olimpiyatlarında gururla yer alan Kada Deliç-Selimoviç, 

haritadan silinmek istenen ülkesini temsilen yine tartan pistteydi. Doğru 

dürüst kamp da yapamamıştı. Düzgün şartlarda hazırlık da olmamıştı. 

Göğsünde yok edilmek istenen bayrağıyla soykırımın arkasından 

imzalanan Dayton’un devâmında 1996 yılında Atlanta 

Olimpiyatları’ndaydı. 

Bosna-Hersek'in Washington Büyükelçisi Sven Alkalaj oyunlardan 

önce "küçük bir millet olarak pek çok katılımcımız olmayacak" demişti. 

Ülkenin atletlerinin çoğunun olimpiyatlar için son dört yılda antrenman 

ve eğitimden yoksun kaldığına dikkat çeken büyükelçi, “çünkü özgürlük 

için savaşıyorlardı" demişti. İşte şimdi sıra uğruna savaşılan 

özgürlüğün değerini göstermekteydi. 

Alkalaj, Bosnalılar için, oyunlarının açılış törenlerinde sergilenen 

bayrağını görmenin "savaş sırasında acı çeken Saraybosna 'daki 

Bosna halkı için en önemli olay olacağını" da söylemişti. 

Kada Deliç olimpiyatlara yıkılmış, yakılmış, tecavüz edilmiş Bosna-

Hersek’i dimdik temsil etmek için katıldı. Kada Delic Bayanlar 10.000 

metre yürüyüş müsabakasına katıldı. Halid Gazibegoviç kızı Kada 

Deliç 48,47 derece ile 38. son sırayı aldı. Deliç’in 48 dakika 47 saniye 

boyunca ne düşündüğünü bilmiyorum. Ama tahmin etmesi zor değil.  

Deliç ne o gün ne de başka bir gün ülkesini kavuran Sırp faşizminden 

veya soykırımdan söz etmedi. Boşnakların tarihinin hiçbir döneminde 
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hiçbir zaman savaş çıkarmadığını ve kimseye saldırmadığını da 

anlatmadı. Anlatmazdı, çünkü Osmanlı’dan sonra bir defa bile gün 

görmeyen kahraman, çalışkan, barışçı ve mağrur Boşnak kültürü buna 

müsaade etmezdi. Deliç ekran ekran da gezmedi, kameralara da 

ağlamadı. 

Balkanların büyük yürekli ve çıplak elli milleti Boşnaklar hiçbir zaman 

eğilmedi. Çünkü umut hiç ölmedi. Dilinden, dininden ve kimliğinden 

hiçbir taviz vermedi. Neden versin? Umut hiç ölmedi. Saraybosnalılar 

hiçbir zaman ne kaderden ne de düşman korktular.  

Kada Deliç iki olimpiyat ve bir savaşın ardından hayatına bir spor 

insanı olarak devam ediyor. Deliç uzun yıllardır ülkesi için yeni 

sporcular yetiştiriyor. Onun sayesinde Bosna yeni Kada Deliçler 

kazanıyor.  

Bosna için yarışması beklenen bir diğer sporcu, iki yıldan fazla bir süre 

önce ABD'ye giden Mısırlı bir halterci olan Ahmed Ragheb’ti. Yakın 

zamanda, 1988 Olimpiyatları'nda Mısır milli takımında bulunan 

Ragheb, Bosna vatandaşlığı için başvurdu ve bunu elde etti. 1996 

yılında bu sayede dünya şampiyonasında Bosna için yarıştı. 

İskenderiye'deki Merkez Kulübünde kişisel antrenör olarak da çalışan 

Ragheb, "Ben Mısırlıyım ama Bosna halkına yardım etmek istiyorum." 

diyordu. 

Aslında Bosna’nın bir yıldızı daha vardı: Mirsada Buric Adam… Genç 

Mirsada 1992 Barselona Oyunları'nda dünyanın dikkatini çekmişti. 

Mirsada Saraybosna sokaklarında keskin nişancı ateşinden kaçarak 

antrenman yapan kadın atletti. Mirsada serbest bırakılmadan önce bir 

Sırp toplama kampında 13 gün geçiren ve serbest bırakıldıktan sadece 

altı hafta sonra Barcelona'da yarışan Bosnalı kadın atletti. 

Mirsada Atlanta’da da yarışacaktı. Ama olmadı. Çünkü yarışlara 

hazırlandığı dönemde 13 yaşındaki kuzeni Adnan Hadziç'in ve ailesinin 

dairesine isabet eden bir havan mermisiyle öldüğünü öğrendi. 19 
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Temmuz 1995 Çarşamba günü Mirsada eşiyle Prescott’ta evlerinde 

oturuyorlardı. Akşam yemeği saatiydi, huzurluydu.  

Mirsada’nın kızkardeşi Majda CBS Akşam Haberleri'ni izliyordu. 

Televizyon ekranında küçük yeğeni Arna Hadzic'in ızdırap dolu yüzünü 

gördü. Kızın yüzü kanla kaplıydı ve bağırıyordu. Etrafında kaos vardı, 

bir sürü adam molozlardan ceset çıkarıyordu. Majda hemen Mirsada’yı 

aradı. Ama konuşamadı. Titriyordu. Majda şoka girmişti. Mirsada 

Bosna’daki akrabalarını aradı ve acı haberi öğrendi. 

Bu trajedi Mirsada’nın Atlanta’da piste çıkmasını önledi. Ama 

Mirsada’yı pes ettiremedi. Madem onun küçük yeğeni katledilmişti, o 

halde bundan sorumlu olanlar bunun cezasını çekmeliydi. 

Bir süre sonra Eski Yugoslavya Uluslararası Savaş Suçları 

Mahkemesi'de, iki Bosnalı Sırp lider olan Radovan Karadziç ve Ratko 

Mladiç'in savaş suçlarından yargılandığını duyuldu. 

Mirsada vakit kaybetmeden Hollanda'nın Lahey şehrindeki 

mahkemeye müracaat etti. Mirsada tam yedi ay boyunca Karadziç ve 

Mladiç'i Adnan Hadziç'i öldürme suçlamasıyla yargılanması için 

savaştı. 

En sonunda Mirsada kazandı, mahkeme kaybetti. Mahkeme yedi ay 

direnmesine rağmen Adnan’ın öldürülmesini bir savaş suçu olarak 

sınıflandırmaya ve vakayı İddianame 7'ye eklemeyi kabul etti. 

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, eski Sırp komutan 

Ratko Mladic'e soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş kanunlarını 

ihlalden müebbet hapis cezası ve Karadzic'e 40 yıl hapis cezası verdi. 

Mahkeme Kardziç’i insanlığa karşı suç ve savaş suçunun yanı sıra 

soykırımdan da suçlu buldu. 

Şayet Mirsada şehir bombalanırken korksaydı, saklansaydı veya 

toplama kampında teslim olsaydı, Barselona Olimpiyatları’na 

katılamazdı. Eğer Mirsada umutsuzluğa kapılsaydı, bu sürece bu 

kadar önemli bir etki sağlayamazdı.  
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Mirsada yıllar sonra bir arkadaşına şunu söyleyecekti; 

“Toplama kampında hayatta kaldıktan sonra ölüm beni bir daha 

korkutmadı. Tehlikeli olmasına rağmen Saraybosna sokaklarında 

koşmak zorunda kaldım. Düşmana karşı savaşmak benim tarzımdı.” 

Nihayetinde savaşın pek çok şekli vardı. Mirsada Atlanta’ya 

katılamadı. Ama sadece canilere karşı hukuk savaşı ile de yetinmedi 

ve Arizona Eyalet Üniversitesi'nin Walter Cronkite Gazetecilik Okulu'nu 

tamamladı. Daha sonra, Arizona'daki Daily Courier gazetesinin 

muhabiri oldu ve yedi yıl boyunca sayısız ödül kazandı. Yeni hedefi ise 

ABD basını için Doğu Avrupa ve Balkanlar'da muhabirlik yapmak. 

Sonuçta hiçbir şey bitmez… 

Eğer bir gün örneğin ülkeniz için veya kendiniz için veya kıymet 

verdiğiniz bir değer için umutsuzluk gibi bir şey hissederseniz, rica 

ederim bu yazıyı bir kez daha okuyun. 

HAYATIN DANSI HAKA DANSI! 

Yeni Zellanda ile Avustralya karşılaşıyordu. Stat hınca hınç doluydu. 

Akşamın geç saatlerinde başlayacak maçı bütün dünyadan 

milyonlarca kişi ekranlarının başında sabırsızlıkla bekliyordu. Akıl 

almaz biçimde, sebebini kimsenin izah edemeyeceği biçimde futboldan 

daha az popüler olan rugby sporunun zirvesi, Altı Ulus Kupası 

başlamak üzereydi. 

Futboldan daha teknik ve daha centilmence oynanan rugby tarihinde 

bir defa bile seyirci taşkınlığı yok. Tıpkı hiçbir aleyhte tezahürat da 

olmadığı gibi… Asla yerde kendisini yerden yere atıp numara yapan 

oyuncu da göremeyeceğin gibi. 

Beklenen an geldiğinde, coşkulu ve sabrsız tribünlerin uğultusu ve 

patlayan flaşların arasıda, Yeni Zellanda ve Avustralya maç öncesi 

seremonisi için sahada yerlerini aldılar. Daha sonra statta yapılan 

anons ile Afganistan’da, evlerinden, sıcak yataklarından, ailelerinden 
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uzakta öldürülen beş Yeni Zellandalı asker için saygı duruşuna 

geçildi… 

Pralli Durrer, Rory Malone, Luke Tamatea, Jacinda Baker ve Richard 

Harris için herkes sustu. Stattaki Yeni Zellanda bayrağı sanki yaşanan 

elemden haberdarmış gibi ağır ağır dalganırken, stadın üzerine çöken 

hüzün, sunucunun tribünlere gösterilen hassasiyet için teşekkürü ile 

yeniden dağıldı. 

Bilmiyorum, kaç kişi o sırada kendisine “neden” sorusunu sormuştur. 

Dünyanın en güzel ülkelerinden ve “bir çocuğun dünyada 

yaşayabileceği en güzel ülke” seçilen Yeni Zellanda’dan insanlar 

neden Afganistan denilen toplu mezara giderler ve ölürler. 

Çanakkale’de ölenlerin torunları neden şimdi de Irak’ta, Suriye’de, 

Afganistan’da ölür? Savaşı kazananlar kazanır, kaybedenler kaybeder. 

Pekâlâ, Yeni Zellanda’dan dünyanın diğer ucuna gönderilen ve ölen bu 

askerler ve aileleri o savaşı kazandı mı? Kaybetti mi? O halde ne 

oldu? Diyorum ya, ben bilmiyorum.  

Ölen askerler için saygı duruşunun ardından iki Okyanusya ülkesinin 

milli marşları okunurken, ben bunları düşünüyorum. Yeni Zellanda’nın 

milli marşının adı da “Tanrı Yeni Zellanda’yı Korusun”.  

Herhalde ölüm kişi için hayatındaki en büyük kriz. Kendi ölümünden 

söz etmiyorum. Çünkü kişi için kendi ölümü gerçekleştiğinde -ölümden 

sonrası olsa dahi- herhangi bir sorun kalmıyor. Ya ölümden sonrası 

yok ya da ölümden sonrasında acı yok. Hatta sen yoksan ölüm yok. 

Ama geçelim o mevzuyu şimdilik bir kalem. 

Maç öncesinde sıra Yeni Zellanda takımının ünlü Haka dansına geldi. 

Yeni Zellandalılar hem 1905’ten beri sürdürdüklerini geleneklerini 

yaşatmak için hem de tribünleri ve reklam verenleri eğlendirmek için 

Haka dansına başladılar. Ama belki bu defa biraz daha farklı 

düşünüyorlardı. Belki de Durrer, Malone, Tamatea, Baker ve Harris’i 

bu defa Haka ile anıyorlardı. Hatta ve hatta belki de bu askerler de o 

sırada, orada, o statta, o takımla beraber sahadaydı. Olduklarını 
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görmedik ama olmadıklarına da emin değiliz. Bir şeyi görememiz, onun 

olmadığını ispat etmez. 

Maori mitolojisine göre Ngati Toa kabilesinin şefi Te Rauparaha 1820'li 

yıllarda düşmandan kaçarken bir çukurda saklandı. Çukurda ölümü 

beklerken bir mucize gerçekleşti. Düşman şef şekilde Te 

Rauparaha’nın hayatını bağışladı. Dolayısıyla haka dansı siyah ile 

beyazı, ölüm ile yaşamı, çukur ile güneşi anlatıyor. Siyahtan beyaza, 

çukurdan güneşe, umutsuzluktan zafere uzanan çizgiyi anlatıyor. 

Muhtemelen sözlerinin sertliğinden dolayı 2005 yılında Yeni 

Zellandalılar maçlarda yaptıkları Haka dansının sözlerini biraz 

yumuşattılar. Ama dans da vurgular da aynı kaldı. 

Dansın orijinal sözleri şöyle, 

Elleri bacaklara vur! 

Göğsü öne çıkar! 

Dizleri kır! 

Kalçaları da! 

Ayaklarını olabildiğince sert vur! 

Ölüm budur, ölüm budur! 

Yaşam budur, yaşam budur! 

Ölüm budur, ölüm budur! 

Yaşam budur, yaşam budur! 

Kıllı adam orada! 

Güneşi getiren ve parlatan! 

Bir adım yukarı, bir tane daha! 

Bir adım yukarı, bir tane daha! 

Güneş parlıyor! 
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Bazen zafer bir şehri fethetmektir ama aslında çoğu zaman hayatta 

kalmak bir zaferdir. Kimi için zafer yok etmektir, mahvetmektir, imha 

etmektir. Ama esasında zafer ayakta olabilmektir. Asla umut ölmez. En 

derin çukurdan da güneşe kadare uzanan bir çizgi mutlaka vardır. 

Ormanda bir savaşta, düşmandan kaçarken, sığınılan bir çukurda, 

bazen size düşmanın kendisi, kendi elleriyle güneşi verir. Haka 

dansının en dramatik performanslarının başında bence bir cenaze 

töreni gelir. 

Yeni Zelandalı Jonah Lomu rugby sporunun ilk büyük yıldızıydı. 

Ömrünün 20 yılı böbrek yetmezliğiyle savaşarak geçen Lomu’nun 

cenazesini ömrünü vakfettiği rugby sahasından sevenlerinin ve takım 

arkadaşlarının Haka dansı eşliğinde kaldırılırken henüz 40 yaşındaydı. 

 

Eden Park’daki efsanevi cenaze töreninde binlerce insan gözyaşları 

içinde Ölüm budur, ölüm budur! Yaşam budur, yaşam budur! Diyerek 

Haka dansı yaparken, onun için güneşin bir daha parlayamacağını da 
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biliyorlardı. Zafer elbette yaşamaktır ama Lomu için zafer Eden Park’ta 

yapılan törendi. 

 

BIR BABA VE BIR OĞUL… 

Derek Redmond 1988 yılında en büyük hayalini gerçekleştirdi. Seul 

Olimpiyatları’na giderken, Büyük Britanya’nın 400 metre rekortmeni 

olarak olimpiyatlara katılmaktan daha büyük bir hedefi vardı; 

Olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. Derek’in Seul yaptığı 

çalışmalara rağmen, her gece başını yastığa koyduğunda zihninde 

tekrar ve tekrar yaşadığı o hızlı starta rağmen, Seul’de yarışa 

katılamadı. Yarış için start verilmesinden sadece bir buçuk dakika önce 

aşi tendonu koptu… 

Derek için hayal kırıklığı çok büyüktü. Ama pes edecek değildi. Aradan 

geçen dört yılın ardından Derek atlattığı sekiz ameliyatın ardından bu 

defa Barcelona için hazırdı. 1992 Olimpiyatları Derek için iyi başladı. 

İlk elemede en iyi kişisel zamanını koştu. Çeyrek finalde birinci oldu. 

Sekiz yıldır verilen emek, dökülen ter, çekilen acı, yaşanan hayal 

kırıklıkları, olunan ameliyatlar ve her şey artık Derek için tamamdı.   

Artık altın madalya önünde sadece 800 metre kalmıştı. 400 metre yarı 

finali geçmek için ve 400 metre madalyasını almak için. Bütün spor 

otoriteleri Seul’de yaşadığı dramatik sakatlığın ardından pes etmeyen 

26 yaşındaki siyahi atletin azminden ve performansından hayranlıkla 

söz ediyordu. 

Derek Redmond o Ağustos günü start için yerini aldı. Adının anons 

edilmesinde gördüğü büyük reaksiyon memnun etmişti ama birkaç 

saniye önceki bu büyük keyif onun için artık sadece geçmişteydi. Artık 

tribünleri duymuyordu. Nabızını şakağında hissediyordu. Dört yıl bu 

gece başını yastığına koyduğunda zihnen provasını yaptığı ama 

Seul’da yaşamadığı startı yaşamasına bir-iki saniye kalmıştı. Bu defa 

başaracaktı. Ne olursa olsun… 
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Derek ciğerlerini havayla doldurdu. Tabanca sesi duyuldu. Derek diğer 

atletlerle beraber takozdan çıktı. Adeta uçuyordu. İlk yüz metre 

geçildiğinde Derek ikinci sıradaydı. Bu durum onun için iyiye işaretti. İki 

yüz metre geçildiğinde Derek ikinciliği koruyordu. Derek bundan sonra 

daha da hızlanacaktı. Derek için altın madalyaya, zafer turuna sadece 

iki yüz metre kalmıştı… 

Derek iki yüz ellinci metrede tökezledi! Yüzünde muazzam bir acı 

vardı. Eli sağ üst baldırındaydı. Kameramanlar şaşkındı. Diğer atletler 

bitiş çizgisine koşarken, Derek geride acı içinde kıvranıyordu Derek 

durdu, diz çöktü, ağlamaya başladı. Sağ üst baldırın arkasındaki 

kaslarını yırtmıştı. Derek’in zihinsel gücü ve dayanıklılığı, fiziksel 

gücünün ve dayanıklılığının üzerindeydi. Zihnen dayanabildiği 

zorluklara kas lifleri dayanamamıştı. 

Derek olduğu yerde doğruldu. Sağ ayağının parmaklarıyla yere hafifçe 

bastırdı. Acıdan gözlerinden bir kez daha yaşlar boşaldı. Derek için bu 

yarış bitmişti. Derek için olimpiyatlar bitmişti. Derek için sekiz yıldır 

nefes almadan savaştığı hedef uçup gitmişti. Tökezleyerek, 

topallayarak ilerlemeye başladı. Beş numaralı kulvarda bitişe doğru 

ilerlemeye başladı. “Kendine gel” dedi kendisine. “Sen burada 

olimpiyatlardasın, yarı finaldesin. Kaldır kıçını; O çizgiyi geçeceksin!” 

Derek acıyla kalan 120-130 metreyi tamamlamaya çalılşırken, bir 

adam tribünden tartan zemine atladı ve Derek’e doğru koşmaya 

başladı. Saha görevlileri adamı yakaladılar. Adam onlara bağırarak bir 

şeyler söyledi ve adeta bir çocuğu silkeler gibi kenara attı. Yaşlı adam 

Derek’e yetişti ve elini omuzuna koydu. 

Jim adındaki bu adam Derek’in babasıydı. Oğlunun gözyaşlarına 

dayanamıyordu, onun ağlamasına dayanamıyordu. Omzunu tuttu, 

“oğlum” dedi, “dur, yapmak zorunda değilsin”. Derek babasının sesini 

duyunca kendisine geldi. Başını çevirdi, gözyaşları yanaklarından 

süzülürken, boğazında düğümlenenler yüzünden zorlukla konuşabildi; 

“Hayır baba. Bilmiyorsun. Yapmak zorundayım”. 
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Yaşlı Jim bir an yorgun gözleriyle oğlunun acı içindeki gözlerinin ta 

derinliklerine baktı. “Tamam” dedi, “haydi o halde. Beraber geldik, 

beraber gidiyoruz”. Oğlunun koluna girdi, ona omuz verdi. Finişe kadar 

oğlunu taşıdı. Derek sekerek babasının kolunda, bitişe kadar yürüdü.  

 

Bitişe birkaç metre kala babası Derek’i bıraktı, durdu ve tribünlere 

baktı. Derek son bir-iki metreyi zorlukla kat ederken, sanki o anda o 

statta olan herkes Jim ile göz göze geldi ve o stat yapıldığ günden beri 

belki de en anlamlı spor anına ev sahipliği yaptı. 

Derek o gün 65 bin kişi önünde bitiş çizgisini, o 65 bin kişinin dehşetli 

desteğiyle, alkışlarıyla geçti. O gün, o statta, o yarışlı izlemek için 

yerini alanlar, bir yarıştan fazlasına şahit oldular.  

 

ZAFERE SADECE YÜREK KOŞAR 

Team Hoyt’u duydunuz mu? Team Hoyt iki kişilik bir takım. Bu kitabın 

kapağında gördüğünüz resim onlara ait. Bir Amerikan takımı. Takımı 

meydana getirenler Dick Hoyt ve Rick Hoyt. Dick 1940 doğumlu. Rick 

ise 1962 doğumlu. Rick Dick’in oğlu. Baba ve oğul beraber spor 
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yapıyorlar. Yarışlara katılıyorlar. Maraton koşuyorlar. Triatlon 

yapıyorlar. Hatta Ironman yarışlarına katılıyorlar. 

Maraton dediğin 42 kilometre! İronman için ise 3,8 kilometre yüzmek, 

180 kilometre bisiklet sürmek ve sonra 42 kilometre koşmak lazım… 

Rick diğer sporculardan bir hayli farklı. Onu farklı kılan özelliklerin 

başında İnfantil Serebral Palsi olması var. Doğumda önce göbek 

kordonu boğazına dolaştığı için Rick’te ağır beyin hasarı söz konusu. 

Bunun sonucunda kaslarını da kontrol edemiyor. Haliye en temel, en 

basit hareketler, günlük yaşamın gerektirdiği fiziksel faaliyetler Rick için 

ancak bir masal yaşamak kadar mümkün.  

Beyne yeterince oksijenin erişememe sonucu Rick hayata farklı 

şartlarda başladı. 12 yaşına ulaştığında -ki çoğu doktor bu kadar 

yaşamasını da mümkün görmüyordu- mizah kabiliyetinin olduğu dikkat 

çekti. Rick özel bilgisayar yardımıyla başının hareketleriyle kendisini 

ifade etmeye başladığında, belirgin bir zekâsı olduğunu ortaya koydu. 

Emekli havacı Yarbay Dick Hoyt oğlunun spora ilgisini fark etti. Emekli 

subay için oğlunun rüyasını, yaşamak istediği masalı onunla beraber 

gerçekleştirmek ve yaşamak için harekete geçti. Çünkü Rick ona 

“Baba benimle maraton koşar mısın?” diye sordu. Dick kabul etti. Rick 

daha sonra babasıyla beraber triatlon yapmak istedi. Dick itiraz etmedi. 

Rick en sonunda babasıyla ironman olmak istedi. Dick bu rüyayı da 

gerçekleştirdi. Rick büyük bir olasılıkla bilmiyor olabilir. Yarbay Hoyt’un 

oğlu için atan, altından kocaman bir kalbi var. Ama kalp aynı zamanda 

hasta bir kalp. Dick Hoyt oğluna yaşatmak istediği masal için hayatı 

dahil her şeyini ortaya koydu. Ama hiçbir zaman kalbini veya yaşını 

bahane etmedi. 

Maratonlarda baba Hoyt oğul Hoyt’u özel bir tekerlekli sandalyeye 

koyup itiyor. Tam 42 kilometre… İronman yarışlarında ise yüzme 

etabında Rick’i bir lastik bota koyarak çekiyor. Daha sonra lastik bottan 

alıp, kucağında bisiklet parkuruna taşıyor. Bisiklet etabında ise, Rick’in 

önünde oturmasını sağlayan farklı bir bisiklet sürüyor. Daha sonra, 
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bisiklet parkuru bitince Rick kucakladığı gibi koşu parkurunun yolunu 

tutuyor. Koşu etabında ise bütün yol boyunca Rick’in tekerlekli 

sandalyesini itiyor.  

 

Yüzmek başka, içinde bir insanın oturduğu botu çekeren yüzmek 

başka! 180 kilometre yarış bisikleti sürmek başka, önünde bir insanın 

oturduğu ağır bir bisikleti sürmek başka! Maraton koşmak başka, aynı 

mesafeyi tekerlekli sandalye iterek tamamlamak başka! Ve… bunların 

hepsini peş peşe yapmak… Ağlanmadan, sızlanmadan… Kızmadan, 

isyan etmeden… O daha da başka!  

Team Hoyt bugüne kadar binin üzerinde sportif etkinliğe katıldı. 

Bunların yaklaşık üçte biri triatlon. Ayrıca 20’de fazla duatlon ve 70 

civarında maraton… İronman yarışarının sayısı ise 6! 

Hatta Team Hoyt 1992 yılında da bisikletle 45 günde 6 bin kilometrelik 

ABD turu yaptı. Team Hoyt katıldığı hiçbir yarışı yarım bırakmadı. Dick 

Hoyt bir defasında bitiş çizgisinde yanına koşan ve hayretle olup biten 

hakkında bilgi almak isteyen gazeteciye de şunları söylemişti; 
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“Oğlumla beraber spor yaptık. Şimdi de eve gidiyoruz. Hepsi bu”. 

Bir televizyon programında Rick’e babası için yapmak istediği bir şey 

olup olmadığını sordular. Bilgisayar yardımıyla cevap verdi; 

“Benim de babam için yapabilmeyi çok istediğim bir şey var. Ben de 

onu sandalyeye oturtup bir kez olsun itebilmeyi isterdim”. 

 

BAHANELERLE AVUNMADAN YAŞAMAK… 

Dünya tarihi pek çok maratoncu gördü. Çok sayıda maratoncu adına 

efsanelerin arasına yazdırdı. Maraton dünyasında dramatik finaller 

çoktur. Ama bir final var ki, bir maratoncu var ki, hepsinden başka… 

1.60 boyunda, 50 kilo ağırlığında minnacık bir adam bence sadece 

maratonların ve olimpiyatların dünyasında değil, her insan için ilham 

verecek şekilde, bütün dünya için muazzam bir iş yaptı. 

Bu atlet herkese bahanelerin ve mazaretlerin hepsinin ne kadar gülünç 

olduğunu ispat etti. Hepimiz bunu yaparız. Ne zaman zoru görsek veya 

suçu üzerimizden kirli bir gömlek gibi çıkarıp atmak istesek, hemen bir 

bahanenin arkasına saklanırız. Üzerimize bir örtü çeker gibi bir 

mazaret bulur, onun bizi görünmez kılmasını umutsuzca bekleriz.  

Hayatta her aksamada bunu yaparız. İş hayatında her sorunda bunu 

yaparız. Özel hayatımızda, sosyal hayatımızda, her zaman bunu 

yaparız. Korkakça mazaretler uydurur, aptalca bahanelerde medet 

umarız. 

John Stephen Akhwari bunu yapmadı. Bu Tanzanyalı atlet sorunlarla 

nasıl savaşmak gerektiğini gösterdi… Eğer bir gün yine hayatınıza 

bahanelerle şekil verip, mazaretlerle yaşamak isterseniz, aklınıza 

Akhwari gelsin. 

Ekim ayının 20. gününde, 1968 yılında ve Meksika’da, akşam saat 7 

sularında, daha doğrusu tam 18.44’te ve olimpiyatların en görkemli 

anında, madalya törenleri coşkuyla devam ederken, stadyumun 

maraton kapısından içeriye bitkin ve çektiği ızdıraptan yorulmuş bir 
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siyahî atlet sendeleyerek girdi. Yanında doktorlar ve diğer sağlık 

görevlileri ile ilerleyen John Stephen Akhwari stadyumdaki herkesin 

büyük bir şaşkınlık yaşamasına neden oldu.  

Akhwari sağ dizi sargılarla adeta mumyalanmış bir halde ve 

bandajlarından kan sızarak bitiş çizgisiyle arasındaki son metreleri 

sabırla tüketmeye çalışıyordu. Kalan mesafe ile kalan gücü arasında 

sürekli bir orantı kurmaya çalışıyordu. Yaşadığı ağır sorun ve büyük 

sakatlık nedeniyle hızını çok iyi ayarlamak zorundaydı. 

Akhwari çok iyi biliyordu, eğer gereğinden sadece biraz hızlı giderse, 

kalan gücü bitiş çizgisinden önde tükenebilirdi. Acıdan zaman zaman 

kararan gözleriyle ara sıra gökyüzüne bakıp, nereden ve ne zaman 

geleceğini bilmediği yardımı arıyordu. Eğer can acısını az da olsa 

hafifletmek için biraz yavaşlar ve bitişe kadar olan süreyi uzatırsa, o 

durumda da hızla azalan direnci tükenebilirdi. 

Stadyumdaki gazeteciler hayretle bitiş çizgisine kadar sendeleyerek ve 

sekerek gitmeye çalışan ağır yaralı adama baktılar. Yeşil şortlu ve sarı 

atletli sporcunun göğüs numarası 36 idi. 36 göğüs numaralı John 

Stephen Akhwari hayatının en zor yarışını koşuyordu. Dünyada en 

yüksek irtifada düzenlenen olimpiyatların maraton yarışına kadar ne 

ülkesinde ne de başka bir yerde bu kadar yüksek bir irtifa hiç 

görmemişti. Bütün gücüyle nefes almaya çalışsa da içine çektiği hava 

adeta ciğerlerine ulaşmıyordu.  

Stadyuma perişan halde giren 36 numaralı Akhwari parkurda 19. 

kilometrede lider grupta yaşanan kargaşada düşen atletti. Bu tür 

sorunlar zaman zaman olurdu.  

Ama bu defa yaşananlar önceki kazalardan bir hayli farklıydı. 

Kargaşada Akhwari düştüğünde başını çok kötü biçimde kaldırıma 

çarpmıştı. Ama bu çarpma o kargaşada Akhwari’nin başına gelen en 

az kötü şeydi. Akwari düşerken omzunu da vurmuştu ve dizini de çok 

kötü biçimde yaralamıştı. O kazada Akhwari’nin dizi dikişlik biçimde 

kesildi ve ayrıca eklemi yerinden çıktı. 
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75 kişinin start aldığı maratonun 19. kilometresinde Akhwari “pert” 

olduğunda, bitişe 23 kilometre vardı. O maratonda sadece 57 atlet bitiş 

çizgisini geçebildi. 

Akhwari 23 kilometredir üzerine basmayaya çalıştığı ve kesintisiz 

biçimde acı veren çıkık diziyle, bandajlara rağmen, üzerine gelen terin 

tuzundan yanan açık yarası ve o yaradan aşağıya süzülen kanının 

yapış yapış hale getirdiği çorabın ayağına verdiği rahatsızlıkla bitiş 

çizgisini geçti. Favori olarak geldiği Meksika’da, ülkesinin madalya 

umudu ve yıldızı olarak koştuğu yarışta, bunları yaşadı John Stephen 

Akhwari. 

Daha sonra bir gazeteci onunla röportajında neden pes etmediğini 

sordu. Akhwari de şu cevabı verdi; 

“Ülkem beni yarışa starta katılmam için 11 bin mil yollamadı. Ülkem 

beni yarışı bitirmem için yolladı”. 

Aklınızda olsun. Bir gün “kendisini iyi hissetmediği için kadrodan 

çıkarılmak isteyen sporcu” duyarsanız… 

Veya siz hayatınızda “moralim bozuk” diyerek herhangi bir şeyden 

vazgeçmeyi düşünürseniz… 

Hatta herhangi bir konuda hedefe, bitişe ulaşmanın size zor geldiğini 

iddia ederseniz… 

Bütün eksikliklere, yetersizliklere, talihsizliklere rağmen… 

Şayet bir gün umudunuzun açık pencerenin havalandırdığı perdenin 

önünde titrek bir mum gibi alevi gibi zayıfladığını düşünürseniz… 

36 numaralı sıska atlet John Stephen Akhwari aklınıza gelsin… 

ZORA DİRENEN ZORU YENER… 

Dünyanın en güzel ve en zor sporu bisiklettir. Bence bisiklet 

dünyasının gelmiş geçmiş en büyük yıldızı da İtalyan Fausto Coppi’dir. 

Bence Coppi’nin hayat hikâyesi bilinmesi gereken bir hikâyedir. 



 
Krize Son 

İkinci Dünya Savaşı patladığında Coppi İtalya’nın şampiyonudur. Biz 

futbolla yatar ve futbolla kalkarız. Futbolda dünya sıralamasındaki 

yerimizi de futbol dünyasında kaç Türk efsane olduğunu da 

bilmiyorum. Ama İtalya’da bisikletçiler yıldızdır. Dünyada çoğu bisiklet 

şampiyonu da İtalyandır. Coppi şampiyon olmasından kısa süre sonra 

askere alındı. Savaşmak üzere Afrika’ya gitti. Orada çarpıştı. Afrika’da 

İtalyanların İngilizlerle savaşında, Fausto Coppi ülkesini savunması için 

aldığı askerlikte esir düştü. 

Derken Mussolini öldü. Bütün diktatörler gibi o da ölümlüydü. Her 

diktatör gibi o da öldü. Coppi İtalya’da bir kampa gönderildi. Coppi 

1945 yılında gençliğini İngiliz esir kampında bırakıp kampın dışına 

çıktı. Coppi için serbest kalmasının en sevindirici yönü yine dilediğince 

bisiklet binecek olmasıydı. Ne fakirlik Coppi’nin gözünü korkuttu ne de 

esirlik yaşama sevincini öldürdü. 

Bütün İtalya’da “İl Campionissimo” diye çağrılan Coppi fakir bir çiftçi 

ailesinin beş çocuğundan birisiydi. Fakirliğin ve sefaletin içinde doğdu. 

Bütün gençliği yoksullukla geçti. Şampiyon olduktan sonra da askere 

alınması ve esir düşmesi bile onun hayatında olağan gibi görünen 

şeylerdi. Sabunu dahi israf etmeden kullanmak zorunda olan Coppi 

1939’da İtalya şampiyonu oluncaya kadar, bu nedenle beyaz çorap 

giymedi. 

Coppi ölünceye kadar, 1960 yılının ikinci gününe değin çok önemli bir 

adamdı. Sadece 40 yıl yaşayan bu adam, bisikleti ilk olarak çıraklık 

yaptığı kasap dükkanına her gün 40 km gidip, 40 km dönmek için 

kullandı. Belki küçük Coppi’nin babası biraz daha iyi kazansa veya 

küçük Coppi her gün uzun saatler boyunca yol gidip, ağır şartlarda 

çalışmak zorunda olmasa, “İl Campionissimo” olmazdı. 

Uzun bacaklı, çelimsiz görünümlü küçük Fausto bu şartlarda ne kasap 

çıraklığından yıldı ne de bisikletten usandı. 
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Bisiklet sporunda iyi bisikletçi olmak başka şeydir, iki bisiklet yarışçısı 

olmak başka şeydir. Coppi her iki özelliğe de sahipti. Beslenmesinden, 

yarış stratejisine kadar pek çok ilki gerçekleştiren adamdı. Aynı 

zamanda Coppi bisiklet tarihinin en büyük rekabetlerinden birisinin de 

başrolündeydi. 

Nasıl bizde hemen her çocuğun hayalinde ve top oynarken aklında idol 

olan bir futbolcu varsa, her İtalyan çocuğu da bir bisikletçinin sadık 

hayranıdır. Hatta bu hayranlık yıllar geçtikçe azalmaz, aksine artar. O 

dönemde İtalya’da çocukların yarısı “Fausto Coppi” ve diğer yarısı 

“Gino Bartali” idi. 

Coppi yenilikçi ve moderndi. Bartali muhafazakârdı. Coppi dinden 

uzaktı. Bartali dindardı. Coppi fakirdi. Bartali zengindi. Dahası Bartali 

zaferlerini Papaya adayan, klasik bir aile reisiydi. Bartali yarışlarda hep 

dua eder ve zaferlerini azizlerin ve Tanrının sayesinde kazandığını 

söylerdi. Coppi Tanrıyı da azizleri de kendi işine karıştırmazdı. Onların 

da işlerine karışmazdı. Bartali kutsanmış su ve ekmekle yarışa 

başlarken Coppi dengeli beslenme, masaj, iç enerji ve meditasyonla 

hazırlanırdı. Her nasıl oluyorsa, Vatikan’ın kutsanmış suyu ve ekmeği 

de azizlere ve İsa’ya yakarışlar da, Coppi’nin protein-karbonhidrat 

dengesini esas alan, sıvı alımına özen gösteren beslenmesi, 

meditasyonu ve yarış stratejisini alt edemiyordu… 

Papa XII Pius, solculara karşı yaptığı bir konuşmada, komünizme karşı 

iyi bir Hıristiyan örnek olarak Bartali’yi gösterdi. Bunun sonucunda 

Bartali sağın ve kilisenin simgesi oldu. Aynı tutumun doğal sonucu 

Coppi’yi solun, komünizmin, anti-faşizmin simgesi haline getirdi. 

Halbuki bunun için kimse Coppi’nin fikrini sormamıştı. 

Coppi savaşta cephe görmüş ve esaret yaşamıştı. Ama Bartali de 

savaş sırasında bisiklet borularının içinde sahte kimlik kartları ve evrak 

taşıyarak Yahudilere ve direnişe yardım etmişti. Gerçekten de binlerce 
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Yahudinin hayatını kurtardı. Ölümüne yakın oğlunun bu konudaki bir 

sorusuna ise “oğlum, bazı madalyalar cekete değil, ruha asılır” diye 

cevap verdi. Hatta bunun için bir Nazi evinde sorguya alındığında da 

eğilmemiş, bükülmemiş, “kalbinden gelen sese itaat ettiğini” 

söylemişti. Bugün Bartali’nin adı Kudüs'teki Doğruluk Bahçesinde, 

İtalyanlara adanan ikinci sütunun üstündeki on bir harf ile taşa oyulmuş 

halde. İkisi arasında rekabet o kadar sertleşti ki, İtalyan milli takımının 

liderliği konusunda da kriz yaşandı. Milli takımı hocası çareyi iki lideri 

de kısa bir süre için takımdan uzaklaştırmakta buldu. Binda en 

sonunda pes etti ve İtalyan takımı iki liderli ve o iki lidere göre iki ayrı 

domestik grubu olan bir yapıya geçti. 
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Coppi ve Bartali arasında rekabet sertti. Ama Coppi de adamdı, Bartali 

de. İki farklı değerleri temsil ediyorlardı ama adam olmak gibi ortak bir 

değerleri vardı. Fransa Bisiklet Turu’nda 1949 yılında Coppi 18 

Temmuz’da Bartali’nin kendi doğum gününde yarış kazanması için 

yardım etti. Hatta Coppi ertesi gün Bartali’nin lastiği patladığında da 

Fransa Bisiklet Turu’ndaki ve İtalya’daki, dolayısıyla bütün dünyadaki 

en büyük rakibi olduğu halde, yine yardım etti. Çünkü onlar rakipti ama 

düşman değildi. 1949 sezonunda Fransa ve İtalya bisiklet yarışlarını 

aynı sezonda ilk kez kazanan isim olan Fausto Coppi ve Bartali 1952 

yılındaki kıran kırana geçen İtalya Turu’nda ise sularını birbirileriyle 

paylaştılar. 

Coppi 1952’de bunu bir kez daha başardı. 1946’dan 1954’e kadar 

katıldığı yarışlarda her atak yaptığında kazanan Coppi, “cennet beyazı 

mayolu adam” Fausto Coppi, en büyük mücadelesine fakirliğe, 

hastalığa, savaşa, esarete veya Bartali’ye karşı vermedi. Coppi’nin en 

büyük mücadelesi Papa XII Pius ile oldu. 

Geçen yıllar Coppi’nin evliliğini zayıflattı. Pamuk ipliğine bağlı olan 

evlilik bitiyordu. Coppi 1953’de Lugano’da dünya şampiyonu oldu. 

Ertesi gün yayınlanan gazetelerde yayınlanan podyum fotoğraflarında 

gizemli bir kadın vardı. Beyaz elbiseli kadın, İtalyan basınının taktığı 

isimle “Coppi’nin beyazlı kadını” Coppi’nin sevgilisiydi. 

Coppi’nin hayranı bir doktorun karısı olan Giulia Occhini ile Coppi 

birlikteydi. Coppi çifti mutsuz evliliği sürüklemekten vazgeçti ve ayrıldı. 

Coppi ve Giulia beraber yaşamaya başladı. Her konuda fikri olan, her 

konuda karar veren, her kesime ve her çevreye kendi kurallarını Tanrı 

adına dikte ettirmeye çalışan papa elbette bu konuya da el attı... 

Fausta Coppi’nin Giulia ile beraber yaşadığı evi şafak vakti polis bastı.  

Boşanmanın yasak olduğu İtalya’da Giulia zina suçlamasıyla 

tutuklandı. Saçma mahkemeler, aptal haberler ve bir sürü zavallılık. 
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Üstüne üstlük bir de papa hazretlerinin açıklamaları ve resmi olarak 

Coppi’den karısına dönmesini talep etmesi... 

Aldatma elbette kötü bir şey… Boşanma ise aynı şekilde fena. Tamam 

da… Oldu ama… Bunlardan papaya ne? Papa kim ki?  Adam 

kendisini, üzerindeki rüküş cübbesini ne sanıyor da üstüne vazife 

olmayan bu konulara burnunu sokuyor? 

Papalık o zamanlar kiliselerdeki cinsel istismarların hesabını vermediği 

yıllarda, adı henüz uyuşturucu parasına, mafyaya, kara para aklama 

operasyonlarına karışmadığı için hala o cadılı, engizisyonlu lanetli tarih 

mirasının üzerinde dünyayı kana bulayan tahtıyla, kendisini ahlakın 

muhafızı olarak görüyordu. 

Coppi olana bitene baktı. Ölçtü, biçti ve kararını verdi; Pius Efendi’yi 

değil, kendisini dinledi. Onu İtalyan kılan da İtalya’nın kahramanı 

yapan da Pius değildi. Umursamadı… 

Bu nedenle kariyerinin sonuna kadar hiç yarış kazanamadı ama o 

adama da teslim olmadı. Katıldığı yarışlarda organize gruplar küfür etti, 

hakaret etti, tükürdü ama hiçbirisi Coppi’yi bitiremedi. Ama Coppi 

İtalya’da papaya rağmen yarış kazanamayacağını da gördü. Papa da 

her kuşun etinin yenmeyeceğini… 

Fausta’nın Giulia’dan bir de oğlu oldu. Coppi 2 Ocak 1960 günü 

sıtmaya yenildi ama ne o yaşlı papaza ne de o adamın dogmalarına 

yenilmedi. Pius Efendi karanlık tapınağında vekâlet ettiğini iddia ettiği 

Tanrıya yakarmaktan “cennet beyazı mayolu adama”, yani “İl 

Campionissimo” namlı halk kahramanına karşı medet umarken, Coppi 

sevgilisiyle beraber bisikletiyle beraber, dilediğince hayatını sürdü. 

Madalyalarla, kupalarda onurlandırdığı ülkesinde, cephelerinde 

savaştığı memleketinde, 40 yaşında gözlerini yumdu. 
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Ama ne fakirlik karşısında ne de esaret kampında teslim olmadan. 

Hem de devlete, papaya, basına razı olmadan… 

Bildiği gibi yaşayarak, moda tabirle papanın atarına, basının giderine 

rağmen, yardıra yardıra yaşadı, 1960 yılına 40 yaşına kadar… 

Papa 12. Pius ise 1958’de öldü. On binlerce kişinin Coppi’nin 

cenazesinde son görevini yerine getirmesinden iki yıl önce gömüldü. 

Şaşalı, debdebeli cenaze sonra ise soğuk, gri ve taştan binasında 

yalnızdı. Yani onun için pek bir şey değişmedi. 

Fausta’nın ölünceye kadar bisikleti vardı, aşkı vardı ve oğlu vardı. Yani 

her şeyi vardı. Tabutunun arkasından saygıyla ve sevgiyle akan 

kalabalık da onun varlığıydı. Onların her biri onun kazandığı bir kalpti, 

bir madalyaydı. 
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HER KIŞIN SONU BAHARDIR 

Dünyanın her yerinde savaş rüzgârları esiyordu. Prag’ta da herkes 

tedirgindi. Her an savaş patlayabilirdi. Birinci Dünya Savaşı’nın tozu 

daha çökmeden, Avrupa yeni bir savaşın eşiğindeydi. Ancak Prag 

sokaklarında, anlatılan savaş hikayeleri ve tok ile büyüyen atıran her 

gece için Tanrıya şükretmeyi öğrenen gençler için sanki bütün bunlar 

hayatın olağan akışıydı. Fakir olmak da fazla çalışmak da doğaldı. 

Herkes doğardı, fakirlik çekerdi, askere giderdi, belki dönerdi. 

Hayat Emil Zatopek için de farklı değildi. Marangoz babasının yedi 

çocuğunun altıncısıydı. Bir ayakkabı fabrikasında çıraktı. Mesaiden 

sonra akşam sanat okulunda kimya öğreniyordu. Futbolu çok 

seviyordu. Her gün fabrikada arkadaşlarıyla top oynuyordu. Fabrikada 

düzenlenecek spor festivalinde takımında yer almak istiyordu. Ama bir 

şeyler ters gitti ve Emil takımın dışında kaldı. Bu durumda kros koşu 

yarışına katılması gerekiyordu ama Emil buna razı değildi. O nedenle 

fabrikanın doktoruna gitti ve dizinin çok ağrıdığını ve koşamayacağını 

söyledi. Doktor sert bir adamdı. Emil’in sözlerinin bitmesini bile 

beklemedi ve numara yapmakla suçladı. 
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15,16 yaşlarındaki Emil çok sinirlendi. O öfkeyle birinci olmaya karar 

verdi. Bir şekilde, kendince intikamın yolunu böyle bulmuştu. Emil 

yarışı kazanamadı ama derece yaptı. Seyircilerin yarış sırasında 

desteği ve alkışı onu çok etkiledi. Emil böylece futbolla vedalaştı ve 

atletizme başladı. Bu tanışma sadece Emil’in hayatını değiştirmedi, 

atletizmi de derinden etkiledi. 

İleriki yıllarda “atletizmin azizi” ve “Çek lokomotifi” gibi şanlarla şöhret 

olacak olan Emil’den önce atletler sadece uzun, monoton, tek tempolu 

düz koşular yapardı. Emil bunu çok sıkıcı buldu. Atletizmde değişken 

tempolu, kısa deparlarla dolu, hızlı ve yavaş tempoların çok defa ve 

peş peşe kullanıldığı antrenmanlar Emil ile başladı. 

Hemen herkesin saçma ve aptalca bulduğu bu antrenman tekniği ile 

Emil Zatooek 1948’den 1954’e kadar 69 yarış üst üste kazandı.18 

dünya rekoru kırdı. 3 bin metreden 30 bin metreye kadar yer alan 

bütün mesafelerde rekor kırdı. Dört defa olimpiyat şampiyonu oldu. İki 

olimpiyat üst üste hem 5 bin hem de 10 bin yarışını ard arda kazandı. 

Üç defa Avrupa şampiyonu oldu. Milletinin, halkının en büyük 

kahramanı oldu. Ama Emil için, onun güçlü karakteri için bütün 

başardıkları arasında “sportif başarılar”, yapabildiklerinin sadece bir 

kısmıydı. 

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Çekoslovakya’da Almanya’ya 

tepkinin sonucunda komünist bir rejim kurulmuştu. Moskova’nın 

gücüyle iktidara gelen komünistler 1968’de zayıflamaya başladı. 

Çekler başa geçen Aleksander Dubcek ile liberalleşmeye başladı. 

Sovyetler Birliği buna sert tepki gösterdi ve Çekoslavakya’yı işgal etti. 

Böylece Çekler için kısa bir baharın ardından yine kış geldi. Kızılordu 

tankları Prag sokaklarında köşeleri tutarken, Çek ulusu belki de en 

büyük travmasını yaşadı.  

Teslim olanlar, uyaroğlu olanlar, sürülenler, hayatı sönenler ve daha 

fazlası, etkisi bugüne kadar devam eden kimlik bunalımlarına neden 

oldu. 
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Biraz daha yakından bakalım; 

20 Ağustos 1968 günü akşam geceye dönerken Prag yakınlarındaki 

Ruzyne Havaalanı’na uçuş planında görünmeyen sivil bir SSCB uçağı 

indi. Bir saat sonra ikincisi de geldi. İki uçaktan inen Sovyet askerleri 

havaalanına el koydu. Daha sonra piste peş peşe SSCB uçakları indi. 

Gün ertesi güne dönmeden Prag işgal edilmişti. Reformlara, 

liberalleşmeye, özgürleşmeye karşı olan birtakım sefil bürokratlar, belki 

de sadece zavallı koltuklarını korumak için işgale yardımcı oldular. 

Olabilir ki, önceden haberdardılar. 

Gece ilerleyen saatlerde Çekoslovakya Komünist Partisi Merkez 

Komitesi işgali kınadı. Doğu Almanya üzerinden yayın yapan işgal 

radyosunun yayınları, şehre bildiri dağıtan Sovyet uçaklarının 

gürültüsü, şehri çiğneyen tankların çelik paletlerinin kaldırım 

taşlarındaki korkutucu sesi ve devlet binalarını işgaller, tutuklamalar 

peş peşe geldi. 

Bu arada, mutlaka Prag Radyosu’nun üzerinde durmak gerekir. Prag 

Radyosu işgale, işibirlikçilere rağmen yayına devam etti. Prag 

Radyosu hainlere ve hukuksuzlara rağmen mikrofonunu kapatmadı. 

Praglılar el ele, omuz omuza, kol kola Prag Radyosu’nun binasını iki 

hafta korudular. Radyocular tank atışlarına rağmen ne rejiyi ne de 

stüdyoyu terk etti. Artık Prag’ta Praglılar barikatların arkasındaydı. 

Savaşmıyorlardı ama teslim de olmuyorlardı. Direniyorlardı. 

Çekoslovakya Sovyet işgaline kahramanca direndi. Bütün ülke 

işgalcilerine ve işbirlikçilerine karşı sivil itaatsizlikle mücadele verdi. 

Sovyetlerin askeri operasyonunun başarısı ve siyasi operasyonunun 

fiyaskosu birbirini boğdu. Hiçbir Çekoslovak sivil toplum kuruluşu işgali, 

işgalciyi ve işgalcilerin uşağını savunmadı. Çekoslovakya dimdik 

durdu. Tanklar elinde sosyalizm yazılı pankartlarla yolları kapatan 

gençleri aşamadı. İşgal devriyecileri duvarlardaki ağlayan Lenin 

posterlerini indiremedi. Genç-yaşlı, kadın-erkek bütün Çekoslovaklar 
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tankların yollarını kesti ve işgalcilere “defolun” diye bağırdılar, “defolun 

bizi rahat bırakın”. 

Sovyetler direnişi kırıncaya kadar 72 Çekoslovak vatandaşını katletti. 

Sovyet kuklası yeni yönetim ülkede cadı avı başlattı. Yüzbinlerce insan 

takibata uğradı, mağdur edildi ve aşağılandı. Bence sosyalizmin 

tükenişi Prag Baharı’dır. SSCB’nin siyaseten ve fikren intiharı da Prag 

Baharı’dır. 

O dönemi anlatan bir Çek şarkısı aslında her şeyi özetliyor; 

“Prag ilkbahardaydı, umut vardı, Sovyetler girdi, hepsi siyahtı” 

Bu arada Emil aktif spor hayatına son noktayı koymuştu. Ülkesine 

kazandırdıklarından dolayı Komünist Parti’de üst düzey görevler 

üstlenmişti. Devlet kademelerinde “general” rütbesi almıştı. Zatopek 

başından itibaren reformcuların, özgürlükçülerin safhında yer aldı.  

General Emil Zatopek işgale de olup bitene de sessiz kalmadı. 

Yapabilirdi, yapmadı. Susabilirdi, susmadı. Terfi de istemedi. 

İşgalcilere de yaltaklanmadı. Ülkesinin onurunu çiğneyenleri de 

övmedi.  

Zatopek “kendi ülkenizin efendisi olun” başlıklı meşhur “2000 kelimenin 

manifestosusunu” imzaladı. Zatopek sokağa çıktı. Onu bugünlere 

getiren değerlerine sahip çıktı. Neden halk kahramanı olduysa, onun 

için tankların üzerine yürüdü. Halkı sivil itaatsizliğe çağırdı, “direnin” 

dedi, “teslim olmayın” dedi. Bir zamanlar statlarda onun ayakta 

alkışlayan Çekoslovak halkı, şimdi de meydanlarda, sokaklarda onunla 

yürüdü, onun söylevlerini dinledi ve yine onu alkışladı. Zatopek 

üzerinde üniformasıyla tanklara çıktı ve bütün Çekoslovakya’nın ortak 

ve gür sesi olarak avazı çıktığı kadar bağırdı. “Kardeş” bildiği Sovyet 

askerlerine de “yoldaş” sandığı parti üyelerine de avaz avaz haykırdı. 

Zatopek’i Zatopek yapan omzundaki yıldızlar değildi, fabrikanın 

bahçesinden alıp olimpiyatlarda madalya törenine taşıyan yüreğiydi. O 

omzundaki yıldızlarla değil, taşıdığı yürekle Zatopek’ti. Öyle bağırdı 
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mikrofonun başında, öyle dimdik durdu Sovyet tankının üstünde. Son 

dört yüze girer gibi, son düzlükte atak yapar gibi, bitiş çizgisini geçer 

gibi, tribünleri kucaklar gibi bağırdı… 

Zatopek bu yolun sonunda bir bedel olduğunu da biliyordu. O bedeli 

ödemeye ise çoktan hazırdı. Ödedi de… Peşin de ödedi, taksitle de 

ödedi, faizle de ödedi. Misliyle de ödedi. 

İşgalcilerin uşakları Emil Zatopek’in general rütbesini geri aldı. Onu 

önce inşaat işçisi ve sonra çöpçü yaptı. Bununla da yetinmedi Důl 

Svornost uranyum madenine tuvalet temizlikçisi olarak gönderdi. 

Herhalde o zavallılar Zatopek’i böyle aşağılayacaklarını 

düşünmüşlerdi. Belki de onu sevenlerin gözü önünde küçük düşürmek 

istiyorlardı. Zatopek altı yıl çöp topladı, tuvalet temizledi. Evinden, 

sevdiklerinden ve büyük aşkı Dana’dan çok uzakta, ağır şartlarda 

yaşamak zorunda da kaldı. 

Ama yıllar geçti… Rejim Zatopek’i silemedi. Devlet Zatopek’i 

unutamadı. Çek halkı da dünya da Zatopek’e, onun kariyerine ve 

karakterine saygıdan vazgeçmedi. Zatopek işgalci Sovyetler 

Birliği’nden de onu mahkûm eden işbirlikçilerden de hepsinden de 

uzun yaşadı. Onların unutulduğunu da kendi heykellerinin dikildiğini de 

gördü. Zatopek’in hayatı 70’li yılların ortalarından itibaren biraz 

normalleşti. Prag tek tük yurtdışı seyahat izinleriyle normalleşme 

sinyalleri verdi. Çünkü onların elinden dahi daha fazlası gelmiyordu. 

1968 yılının o lanetli günlerinden yaklaşık 20 yıl sonra, Prag’da yine 

bahar rüzgârları esmeye başladı. Bu defa Dubçek’in koltuğunda Havel 

oturuyordu ve Moskova yeniden saldıracak güçte değildi. Çek halkı bu 

defa başardı ve Emil Zatopek’in inandığı halkı, hayalini kurduğu ülkeyi 

yaratmak için yeniden kollarını sıvadı. 

Ülkede sokaklar yine doldu taştı ve Prag serbest seçimlere gitti. 90’lı 

yıllar boyunca bu bilge adam ülkesi için bir kutup olmaya devam etti. 

Zatopek 2000 yılında -Yüzyılın Atleti ödülünü almasından üç yıl sonra- 

hayata gözlerini yumduğunda, zamanında hem onunla onurlanan hem 
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de onu aşağılayan aynı devletin protokolü, devlet töreniyle, bütün 

dünyadan 800 seçkin misafirin şahitliğinde, dünya basınının flaşları 

altında ülkenin en büyük sporcularının taşıdığı tabutun içindeki bu 

adamın aziz hatırasının huzurunda saygıyla eğiliyordu.  

 

 

Çünkü despot rejimlerin er ya da geç çökmek gibi kötü bir huyu vardır. 

Bilge bir adamın dediği gibi liderler ve rejimler geçicidir ama uluslar 

daimdir.   

Her gecenin ardının sabah, her kışın sonunun bahar olduğu gibi... 

Şimdi… Biz Zatopek’in hikâyesinden neler öğrendik? Çok şey 

öğrendik. Mesela artık biliyoruz ki fakir bir marangozun yedi 

çocuğundan birisi de olsak, olimpiyat şampiyonu olabiliriz.  

Ayrıca ayakkabı fabrikasında bir çırağın günü geldiğinde general 

olabildiğini de öğrendik. 
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O kadar da değil, artık şunu da biliyoruz; Bir general o gün geldiğinde 

onun general yapan güce karşı tankın üstüne de çıkabilir. Dahası… bir 

general çöpcü de olabilir, uranyum madeninde tuvalet temizlikçisi de… 

Aynı hayat çizgisinden devamla... Bir uranyum madeninde tuvalet 

temizlikçisi zamanı gelince ülkesinde başkaldırının, direncin ve 

geleceğin simgesi de olabilir, milli bir kahraman da… 

İster Prag Baharı olsun ister Arap baharı…  

Her kışın ardından mutlaka bahar gelir. 

Siz cep telefonunuz olmadan haftanın hangi gününde olduğunuzu 

bilemezsiniz ama toprağa düşmüş bir küçücük tohum, balkonda 

unutulmuş yırtık, siyah, plastik saksıda donmuş bir sümbül soğanı, 21 

Martta baharın başladığını tereddütsüz hatırlar. 

Bazen siz içinde sönmeye yüz tutan yaşama sevincini canlandırmakta 

zorlanırsınız ama o tohum, o soğan filizlenmekten asla geri durmaz.  

En kötü günde, en kör vakitte, en lanetli, meşum saatte dikkatle 

bakarsanız, siz de görürsünüz ki, 

Her şeye ve herkese rağmen, belanın ömür penceresinden bir gün 

daha eksilirken, bahçedeki kasımpatı bir sürgün daha verir. Gülün bir 

tomurcuğu da patlar.  

Belki bir gün o gül de ölür, o kasımpatı da solar ama bir sonraki 

baharda, ekinoksta, belki tam yirmi bir martta bir tohum da toprağın 

arasından bütün gücüyle bir filiz daha uzatır göğe doğru, tıpkı 

İstanbul’daki Abide-i Hürriyet Anıtı gibi, göğe çevrili top namlusu gibi… 

HER ZAMAN YAPACAK BİR ŞEY VARDIR 

Peter çok yorgundu. Yorucu bir hayat yaşamıştı. Son istirahatgahına 

naklinden önce cenazesini hazırlayan levazamat ekibi de mutlaka fark 

etmiştir yüzündeki yorgun ve derin çizgilerin ne kadar çok 

yaşanmışlıktan kaldığını. 64 yaşındaki Peter Norman gözlerini hayata 

2006 yılının Ekim ayının üçüncü günü yumdu. Peter Norman'ın cenaze 
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töreninde “Ateş Arabaları çaldı” ve ardından Peter Williamstown 

Belediye Binası'ndan çıkarılarak arabaya yüklendi. 

Denilir ki, herkes ölür. Ama pek az kişi gerçekte yaşamıştır. Bence 

Peter Norman’ın hikâyesi gerçekten de gerçekte yaşayan bir kimsenin 

hikâyesidir. 

1968 yılı dünyada fikirlerin, ülkelerin ve insanların kendisiyle yüzleştiği 

bir yıldı. ABD Vietnam’ı ezdi, SSCB Çekoslovakya’yı işgal etti. 

Fransa’da öğrenciler ayaklandı. Türkiye’de ise Deniz Gezmiş ve 6. Filo 

vardı. Martin Luther King dünyayı peşinden sürüklüyor ve siyahların 

haklarını talep ediyordu. Çekoslovakya’da Dubcek’în ülkesini 

umtusuzca demokratikleştirme çabaları da Vietnamlıların çaresiz 

çığlıkları da 1968 yılında bu dünyanın gerçeğiydi. Bir tarafta Vietnam’ı 

yakan batı dünyası, diğer tarafta bir ülkeyi tanklarıyla çiğneyen doğu 

dünyası…  

1968 yılında Peter Norman, Avustralya’yı olimpiyatlarda temsil eden ve 

hatta ülkesine gümüş madalya kazandıran bir atletti. Aslında onun 

hikayesi de 1968 olimpiyatlarında başladı ve 2006 yılındaki cenazeyle 

sona erdi. Peter’in dünya basınına haber olan iki fotoğraf karesinde de 

iki adam daha vardı. Tommie ve John… Tommie ve John 2006 

yılındaki fotoğrafta Peter’in tabutunu taşıyorlar. 1968 yılının 

fotoğrafında ise Tommie ve John Peter ile beraber olimpiyatlarda 

podyumdalar… 

Dünya siyasi krizlerle boğuşurken, alt üst bir haldeyken, o gün1968 

Mexico City Olimpiyatları’da 200 metre yarışı yapıldı. Yarışı Amerikalı 

atlet Tommie Smith kazandı. İkinciliği Avustralyalı Peter Norman ve 

üçüncülüğü az bir farkla yine Amerikalı John Carlos elde etti. 

İki siyahi atlet Tommie ve John başarılarına rağmen mutsuzdu. Çünkü 

ülkelerinde özgür değildiler. Ülkede ağır br ırkçı bir siyasi iklim hakimdi. 

Tommie ve John olimpiyatlara katılmakta özgürdü. Tommie ve John 

ABD için madalya kazanmak ve podyumda boy göstermekte de 

özgürdü ama Tommie ve John için hayat sadece olimpiyat köyünden 
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ibaret değildi. Ülkelerinde birçok eyalette siyahlar oy kullanamıyordu. 

Seçmen kütüklerine kayıt olamıyorlardı. Vietnam’da ölebilirlerdi, ama 

her restorana giremezlerdi. Olimpiyatlarda rekor kırabilirlerdi ama 

okula gidemezlerdi. Hatta her otobüse binemezlerdi. 1968 yılına 

gelindiğinde Tommie ve John olimpiyatlarda kazandıkları madalyaları 

almaları için yapılacak töreni statta beklerken, Rosa Parks isimli siyahi 

kadının, Alabama’da otobüste bir beyaza yer vermediği için 

tutuklanmasıyla başlayan olaylar 13 yıldır devam ediyordu. Tommie ve 

John “pis zenci” olarak çıktıkları soyunma odasına, ellerinde madalya 

da olsa “pis zenci” olarak döneceklerini biliyorlardı. 

Tommie ve John’un ABD’yi gururlandıran, güçlü, mutlu ve özgür 

ülkelerine şeref veren madalyalarını kazanmalarından bir yıl önce bir 

diğer büyük isim Muhammed Ali “Vietkonglulara karşı hiçbir 

düşmanlığım yok” demişti ve şunu söylemişti; “hiçbir Vietnamlının beni 

negro olarak nitelendirmedi”.  Muhammed Ali’nin yumruklarından güçlü 

kelimeleriyle askere gitmeyi de ABD ordusunun soytarısı, ABD 

basınının palçayosu olmayı da ret etmesinin ve bu nedenle bütün 

şampiyonluklarının geri alınmasının üzerinden daha henüz bir yıl bile 

geçmemişti. 

Madalya töreni hızla yaklaşıyordu, sanki zaman bir hızlanıp bir 

yavaşlıyordu. John ve Tommie bir şeyler yapmak gerektiğine ve 

herkesin yapabileceği bir şeyler olduğuna inanıyordu. Şunu da 

biliyordu, eğer bir şey yapmazlarsa, bundan her zaman haklı bir 

suçluluk duyacaklardı. 

Beraberce Peter’in yanına gittiler. “İnsan haklarına inanıyor musun 

Peter” diye sordular. Peter her zamanki gülümsemesiye “evet” diye 

yanıt verdi, evet, inanıyorum”. “Pekâlâ, Peter Tanrıya da inanıyor 

musun?”. Peter’in yüz ifadesi değişmedi, “kesinlikle inanıyorum.” 

Bunun üzerine Tommie ve John Avustralyalı beyaz atlet Peter’e 

madalya töreninde yapacakları eylemi anlattılar. John’un yıllar sonra 

anlattığına göre Peter’in bakışı, gülümsemesi değişmedi, gözlerini 

kaçırmadı. Peter’in gözlerinde korku veya kaygı da yoktu, atlet 
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arkadaşlarına, rakiplerine duyduğu sevgi gözlerinde görülüyordu. Peter 

“sizinleyim” diye cevap verdi… 

Üçlü podyumun arkasında yerlerini aldı. Tören başladı. Her adı okunan 

atlet podyumdaki yerini seyirciyi selamlayarak aldı. Tommie ve John 

birer siyah eldiven giymişti ve ayakkabıları ellerindeydi. Peter’in 

göğsünde ise üzerinde “İnsan Hakları için Olimpiyat Projesi” yazılı bir 

rozet vardı. Milli marşlara geçildi. 

Tommie ve John “siyah güç” 

hareketinin simgesi olan siyah 

eldiven giydikleri ellerini yumruk 

yapıp yukarı kaldırdı. Başlarını ölen 

ve ezilen siyahları saygıyla anmak 

için öne eğdi. Ayakları ise “köleler 

gibi” çıplaktı ve böylece hem “halen 

köle olduklarını” hem de “siyahların 

fakirliğini” ifade ettiler. Peter de 

onlarla beraber o gün o podyumda 

dimdik durdu. 1968 yılında çekilen o 

fotoğraftaki o üç genç adam sanki 

dünyanın üzerinde göğü tutan üç 

sütun gibiydi. 

Sonrasında olanlar ise kimseyi 

şaşırtmadı. Tommie ve John olimpiyat köyünden atıldılar. John’un evi 

saldırıya uğradı John evine ekmek götürebilmek için benzinliklerde 

araba yıkadı. John’un eşi kendisini astı. Peter ise kısa bir süre beden 

eğitimi öğretmenliği yaptı. Hepsi işini kaybetti. İş bulamadılar. Sözüm 

ona iş deneyimleri yetersizdi. Ülkeleri onlardan nefret etti. Tommie ve 

Peter de boşandı. Ömürleri ölüm tehditleriyle geçti. 

Peter beyazdı, siyah değildi. Peter Avustralyalıydı, Amerikalı değildi.  

Peter ülkesinde mutluydu, ezilen ve mutsuz birisi değildi. Ama Peter’in 
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Tommie ve John’a destek vermek için haklı bir nedeni vardı; Herkesin 

yapabileceği bir şey her zaman vardır… 

İnsan haklarına ve Tanrıya inanan Peter Norman, o Ekim günü, Ateş 

Arabaları müziğinin eşliğinde Tommie ve John’un omuzlarında 

mezarlığa taşınmasından altı yıl sonra Avustralya parlementosu 

Peter’dan resmi olarak özür diledi. Aborjinleri atlılarla uçurumlara süren 

Avustralya, Sidney Olimpiyatları’na rekoru hala elinde tutan Norman’ı 

izleyici olarak dahi davet etmeyen Avustralya böylece ellerini kirden 

yıkadı.  

San Jose State Universitesi’nde o madalya törenini gösteren bir heykel 

var. Heykelde Tommie ve John aynı şekilde yer alıyor ama Peter’in 

yeri boş.  O yer sanırım herkese ayrılmış… 
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OLMADIYSA YETERİNCE DENEMEMİŞSİN DEMEKTİR 

Maraton koşmak gerçekten zordur da daha zoru bu konuda gelen 

sorularla uğraşmaktır. “Neden koşuyorsun” diye sorarlar, “koşunca 

sana ne veriyorlar” diye sorarlar, “kaçıncı oldun” diye sorarlar, 

“buradan nereye kadar oluyor” diye sorarlar, bir de akıl verirler, 

“koşma, kalbin büyür. Koşulmaz o kadar”. 

Hâlbuki maraton koşanın hayatı değişir. Hayata bakışı değişir. Başka 

birisi olur. Maraton iyi insanı daha iyi yapar. Zaten her maratondan 

sonra acı geçer, gurur kalır.  

Mauro Prosperi de kararlıydı. Her maraton koşan kişi gibi o da 

muhakkak sorulardan da saçma ısrarlardan da bunalmıştı. 39 

yaşındaki İtalyan bir polis memuru 1994 yılında hayatının en büyük 

meydan okumasına hazırdı. Fas’ta Sahra Çölü'nde koşulacak, yaklaşık 

233 kilometrelik “Maraton des Sables” için hazırdı.  

 

Fiziksel ölüm de önemli ama bir erkek düşleri biterse ölür. Eğer bir 

erkek gerçekleştirmek istediği bir rüyası yoksa artık ölü sayılır.  Eğer 

umut, hedef, rüya yoksa, ruhun nabzı etin nabzından önce durur. 
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Mauro çölün kıyısında verilen starta beraber sakin bir tempoyla, 

kontrollü biçimde ve dikkatli adımlarla ilerlemeye başladı. Altı gün 

sürecek olan çöl maratonunda her şey olağan seyrinde devam 

ederken, dördüncü kum fırtınasına yakalandı. Hâlbuki ilk üç gün 

boyunca her şey Mauro’nun istediği gibi geçmişti ama dördüncü günkü 

fırtınada Mauro, dördüncü kontrol noktası ile beşinci kontrol noktası 

arasında bir yerde yönünü kaybetti.  

Rüzgâr giderek şiddetlendi. Önce ufuk çizgisi kayboldu. Sonra Mauro 

gözlükle dahi birkaç metre ilerisine bakamaz hale geldi. Sanki çöl 

öfkeyle havalanmıştı ve Mauro’nun etrafında dönüyordu.  Bir el onu 

alıp içinde sarı kum dolu bir kavanoza atmıştı ve kavanozu 

çalkalıyordu. Her bir kum tanesi bir ince kırbacın ucu gibi vücuduna 

vuruyordu. Mauro sırtını tahmin ettiği fırtına yönüne döndü, çömeldi, 

cenin pozisyonunda fırtınanın geçmesini bekledi. Fırtına sekiz saat 

sonra bitti. Artık geceydi.  Mauro geceyi dinlenerek, kumun üzerinde 

de milyonlarca mücevher gibi parlayan yıldızın altında geçirdi. Gün 

ışıdığında hayretle fırtınanın etkilerini gördü. Kum tepelerinin, 

çukurlarının bile yeri değişmişti. Mauro disiplinli biçimde bir sonraki 

kontrol noktasına doğru koşmaya başladı. Suyu geceden bittiği için 

beşinci kontrol noktasına mümkün olduğu kadar çabuk ulaşmak 

istiyordu. Dört saatlik tempolu bir koşunun ardından bir kum tepesine 

çıkan Mauro dört bir yönde sadece kum olduğunu görünce, 

kaybolduğunu fark etti. 

İlk 24 saat sona erdiğinde Mauro’nun sırt çantasındaki yemek de 

tükenmişti. Mauro’nun elinden gelen tek şey koşmaktı. Ölse de 

kurtulsa da bunu koşarak yapmak zorundaydı. 

Mauro için artık mücadele hedeflediği sürede yarışı tamamlamak değil, 

hayatta kalmaktı. Bunun için tek bir insanla dahi karşılaşması yeterli 

olabilirdi ama Mauro giderek medeniyetten uzaklaşmış, yüzlerce 

kilometre yanlış yöne koşmuştu. Hatta Mauro artık yarışın başladığı 

Fas’ta dahi değildi. Mauro sınırı çöl üzerinden geçmiş ve Cezayir’e 

girmişti. 
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Mauro bir türbeye rastladı. Türbede gölgeden faydalandı. Ayrıca 

türbedeki yarasalarla karnını doyurdu. Mauro’ya Sicilya’da polislik 

yaptığı günlerde birisi deseydi, “sen bir gün ellerinle yarasa yakalıp 

öldüreceksin. Hatta bağırsaklarını koparıp yiyeceksin ve kanını 

içeceksin” kesinlikle inanmazdı. 

Mauro bir süre türbede kaldı. Bu sırada oradan bir uçak ve bir de 

helipkopter geçti. Umutlandı. Onu aradıklarını düşündü ve kendisini 

göstermeye çalıştı. Türbeden fırladı. Kızgın kumun üzerinde 

bilincinden geriye kalanla çılgın gibi koştu, tepindi, zıpladı... Sonra 

olduğu yere çöktü, yıkıldı ve öylece kalakaldı.  

Mauro artık sınıra geldiğini düşündü. Yaşamın bitiş çizgisine ulaşmıştı. 

Kaç gündür kayıp olduğunu dahi bilmiyordu. En son kaç gün önce 

yarasalar dışında bir canlı gördüğünü de hatırlamıyordu. Sırt çantasını 

ortaya döktü ve bir çakı buldu. O çakıyla bileklerini kesti ve uykuya 

daldı. Birkaç saat sonra Mauro uyandı. Büyük bir şaşkınlık yaşadı. 

Gerçekten de ölmemişti ve yaşıyordu. Bilekleri kesikti, kanı akmıştı, 

ama ölmemişti. Mauro Tanrının onun ölmesini istemediği sonucuna 

vardı. Aşırı su kaybı, kanının kalınlaşmasına neden olmuştu ve yoğun 

pıhtılaşma kanının akışkanlığını azaltmıştı ve bu sayede hayatta 

kalmıştı. 

Ölümü beklemekten vazgeçti. Anladığına göre yaşamın bitiş çizgisi 

düşündüğünden çok daha uzaktaydı. Öncelikle tamamlaması gereken 

bir parkur vardı ve elbette önce o parkuru bulmalıydı. Mauro yeniden 

koşmaya başladı. Kâh koşarak kâh yürüyerek ilermeyi sürdürdü. 

Bulutları gördü ve bulutlara doğru yürüdü. Günler sonra sürüngen 

gördü, böcek buldu. Hatta kuru vahalardan geçti. Kaktüslere rastladı. 

Hatta bir de ayak izi gördü. 

Bilmediği kadar çok gün sonra bir çoban kızı ile keçisine rast geldi. Kız 

onu bir çadıra götürdü ve ona keçi sütü verdi. 

Daha sonra askerler ve doktorlar geldi. Onu bir askeri kampa taşıdılar. 

Cezayir ordusunun kampından bir hastaneye nakledildi. Toplam dokuz 
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gün kayıp olduğu tespit edildi. Dokuz günde 18 kilo vermişti. Ayrıca 

parkurdan kopmasından sonra en az 299 kilometre yanlış yöne 

koşmuştu. Şayet düz bir çizgi halinde ilerlemeyip zigzaglar yaptıysa, 

bundan çok daha fazlası olabilir. 

 

Mauro koşmaktan da güneşten de kumdan da korkmadı. Korksaydı 

ölürdü. Aslında Mauro ölmekten korksaydı, çoktan ölürdü. Eminim, 

Mauro ölümsüz değildi. Asla Mauro korkusuz da değildi ama Mauro 

korkularının üzerine koşabilecek güce sahip bir adamdı.  

Mauro çölde pes etmediği gibi, kaybolduğunda da pes etmediği gibi, 

bu olaydan sonra da pes etmedi. Dört yıl sonra, 43 yaşında Mauro 

Fas’ta yine o aynı parkurdaki o çöl maratonu için start çizgisindeydi. 

Mauro için işler 1998’de de yolunda gitmedi ve yarış sırasında 

sakatladı ve parkuru tamamlayamadı ama pes etmedi. Mauro 14 yıl 

sonra 57 yaşında bir kez daha denedi ve başardı. Demek ki, 

başarıncaya kadar denemezsek, başaramayız. Sadece başarıncaya 

kadar denersek, başarabiliriz. 
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NEYE GÖRE, KİME GÖRE? 

Kimi zaman “tartmak” zorlaşır. Neyi mi tartmak zorlaşır; Her şeyi… 

Bilemezsiniz. Ağır mı, hafif mi? Küçük mü, büyük mü?  Hızlı mı, yavaş 

mı? Hatta zengin mi, fakir mi? Mutlu mu, mutsuz mu? 

Uzunluğu metre ile ve ağırlığı kilogram ile ölçtüğünüzü düşünürsünüz. 

Yine öyle düşünün, ziyanı yok ama 1.70 boyundaki bir adam uzun mu, 

kısa mı? Veyahut 14 metrelik teknesi olan zengin mi, fakir mi?  

Zenginlikse, neyin zenginliği? Fakirlikse, neyin fakirliği? 

Tartarken bir ölçüt lazım... O ölçütü de iyi bilmek lazım... Laf olsun diye 

demiyorum. Bir şey daha var. Sadece ölçerek ve ölçülü 

yaşayamazsınız. Elinizde metreyle veya tartıyla gezseniz, herkesi ve 

her şeyi sürekli tartsanız da neye yarar? 

Güzel ses iyi midir? Şöhret nasıl bir şeydir? Bol para ve lüks ne 

sağlar? Bu soruların bir hayli garip göründüğünü biliyorum ama biraz 

daha sabredin. Size şunu anlatmaya çalışıyorum; Bir kişi için iyi olan, 

başka bir kişi için kötü olabilir. Bir kişiyi mutlu eden, başka bir kişiyi 

mutsuz edebilir… 

O nedenle hayata mutlak iyiler ve mutlak kötüler gibi kategoriler 

kurmadan bakmak lazım. Aynı sebeple hayatta hiçbir kimse ve hiçbir 

kavram için kesin, değişmez ve aşılmaz çerçeveler kullanmamak 

lazım.  

Size bir hikâye aktaracağım. Bu hikâye bütünüyle gerçek... Sadece 

isimleri ve arkadaşımın mesleğini değiştirdim. Çünkü bu yazı ile bir 

tanıdığım kimsenin özel hayatını sizinle paylaşmış olacağım ama isim 

değişirse, ülke değişirse, bu artık onun hikâyesi olmaz.  

Nikos orta yaşlarda bir gazeteciydi. Ne çirkin ne yakışıklı… Pek uzun 

da değildi. Şarabın iyisini, romanın heyecanlısını bilirdi. Biraz 

melankolik, bazen heyecanlı. Aslında her zaman her yerde 

görebileceğiniz bir kişiydi bizim Nikos.  
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Nikos bir gün bir davette dünyalar güzeli bir kadınla tanıştı. Aslında 

tam da nasıl tanıştığını da anlamadı. Herkes kokteyl halindeydi. 

Kendisini sohbet eden gruplardan birisinin içinde buldu. İnsanlar 

gruptan tek tek ayrıldı. Beş kişi kaldı, derken üç kişi kaldı. Bir kişi daha 

gitti ve ikisi kaldı. Kadın Nikos’tan biraz uzundu. Nikos ise kadından 

biraz akıllıydı. Kadın pahalı bir parfüm kokuyordu. Üzerindeki takılarla 

Siros Adası’nda Nikos’un hayalini kurduğu küçük plaj evini alabilirdi. 

Muhtemelen bu kadının makyajı Nikos’un yarım maaşına denkti. Olsun 

varsın. Ne gam! Nikos kadının yeşil gözlerinin derinliklerine yuvarlandı, 

kayboldu. Katerina’nın öyle güzel gözleri vardı ki... Katerina’nın öyle 

güzel bir tebessümü vardı ki... Hani derler ya, öyle bir gülümserdi ki, 

sanki bedava rakı dağıtılırdı, o derece… 

Gece uzadı. Sohbet uzadı. Ay şahit, ikisi de o gecenin bitmesini hiç 

istemediler. İkisi de hiç gitmek istemediler. Nikos anlattıkça 

anlatıyordu. İkisi de içtikçe içiyordu.  Espriler peş peşe gırla gidiyordu. 

Kadehler birbirini izlerken bir an Nikos’un içini derin bir ürperti kapladı. 

İş sıradan bir kokteyl sohbeti olmaktan çıkmıştı. Yoksa neden o da o 

kadar ısrarla orada bulunsun? Neden gitmesin? Kalmak istiyordu, 

gitmemek istiyordu. Alımlı, soğuk güzel kaldın Katerina giderek daha 

kişisel sorular sormaya başlamıştı. Sohbet komik gazetecilik 

anılarından daha özele doğru kaymaya başladı. Nikos büyülenmişti. 

İçinden bir ses Katerina’nın yüzük parmağına bakmasını söylüyordu 

ama fark edileceği kaygısıyla bakamıyordu. 

Nikos kendisini uzun süredir böyle iyi, böyle coşkulu hissetmemişti. 

Artık sarhoş olmak için içiyordu. Olacaklar için, bundan sonraki sorular 

için, vereceği cevaplar için, duyacağı cevaplar için… Bir kadeh de ona 

bu güzel geceyi yaşatan Tanrı için. 

Katerina da son derece doğal davranmaya başladı. Artık davet 

salonuna giren alımlı soğuk güzel değildi. Nikos’un samimi tavrına 

kendi içtenliğiyle cevap veriyordu. Ne kahkaha atmaktan ne de yüzünü 

komik hallere sokmaktan çekinmiyordu. Nikos ise başlardaki 

gerginliğini iyice atmıştı. Sanki uzun yıllardır tanışıyorlardı. Sanki 
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dostlukları on yılları devirmiş iki arkadaş gibiydiler. Dudaktan kulağa 

giden kelimelerden daha fazlası gözlerden gözlere gidip geliyordu. 

Derken davet sona erdi. Lobiye geçtiler. Orada da sohbete devam 

ettiler. Anlatılmadık bir şey kalmadı. Ne okul yıllarında çekilen kopyalar 

ne de iş hayatında söylenen yalanlar. Kalabalık içinde düşülen komik 

durumlar da askerlik anıları da ve saire ve saire. Sonra plaja inmeye 

karar verdiler. 

Denizin kıyısına kadar yürüdüler. Nikos bir şezlong çekti. Ceketini 

Katerina’nın ipek saçlarının döküldüğü zarif omuzlarının üzerine 

bıraktı. Katerina çekingen biçimde teşekkür etti. Bardan aldığı bira 

şişelerini önlerinde kuma sapladı ve beraberce, uzayan gecenin 

yorgunluğu ve yaklaşan gün doğumun alkollü keyfiyle beraber karanlık 

denizi seyrediyorlardı. Denizin rengi ufuk çizgisiyle beraber değişmeye 

başladı.  

Güneş bu kadar mı güzel doğuyordu? Güneş her zaman bu kadar mı 

güzeldi? Yoksa o anı, o kumsalı, o gün doğumunu ve o güneşi eşsiz 

kılan Katerina’nın varlığı mıydı? 

Nikos kafayı bulmuştu. Galiba Katerina da öyle. Gece güzel, kumsal 

güzel, Katerina güzel. Nikos ânın tadını çıkarıyordu. Bir daha bu kadar 

çok güzellik kim bilir ne zaman bir araya gelirdi.  

Katerina’yı güldürmek için taklitler yapmaya başladı. Birincisi “seçim 

kaybetmiş Andreas Papandreu” idi. İkincisi “Baba filmindeki Marlon 

Brando” idi. Katerina en çok üçüncüsüne “Kadın Kokusu filmdeki tango 

sahnesindeki Al Pacino’ya” güldü. Son olarak Nikos bira şişesini 

mikrofon yaptı ve abartılı hareketlerle, melankolik bakışlarla şarkı 

söylemeye başladı. Katerina bir an tereddüt etti, kim olduğunu sordu. 

Nikos cevap verdi; 

“Loisos Yannakopulos. Şu gerizekalı” 
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Katerina boğula boğula, tepine tepine gülmeye başladı. Nikos da 

şaşırdı. O kadar güldürmeyi beklemiyordu. Sonra Katerina’nın yanına 

oturdu. 

Nikos birasından biraz cesaret umarak büyük bir yudum aldı. Kendisini 

mecbur hissediyordu. Her şeyi bozma, gecenin tılsımını bozma 

pahasına, Katerina’yı bir daha görememe pahasına sormak zorunda 

olduğunu düşünüyordu. Nikos’u Nikos kılan da zaten onun aceleci ve 

tezcanlı olmasıydı. Dayanamadı sordu; 

“Katerina evli değilsin, değil mi?” 

Katerina ufka bakıyordu. Hafifçe gülümsüyordu. Yanağında, dudağının 

ucundaki gamzesi daha da belirginleşmişti. Sanki bu sorunun 

gelmesini bekliyordu. Birasından bir yudum aldı ve yüzünde muzip bir 

gülümseme vardı. 

“Hayır. Evli değilim”. 

Nikos bira şişesini kafasına dikti. Tam içinde bir rahatlama 

hissediyordu ki, Katerina sözlerine devam etti; 

“Evli değilim ama birisiyle beraber yaşıyoruz. Yani evli gibi bir şey 

aslında! Hatta adını duymuş olabilirsin”. 

Dünya Nikos’un başına yıkıldı ama Katerina’nın sözündeki bir ayrıntı 

dikkatini çekti. Neden adını duymuş olabileceğini düşünmüştü. Yoksa 

bir arkadaşı mıydı? 

Nikos düşünmek için biraz zaman kazanmak istiyordu. Bıkkın bir ses 

tonuyla cevap verdi; 

“Şanslı adammış. Çok şanslı.  Biliyor musun, eğer hayatında kimse 

olmasaydı sana başka sorular da soracaktım. Hatta biraz daha içmeye 

devam edersek, neler neler soracaktım. Ceketimi omzuna verdiğim için 

beni döver mi?” 

Hava ışınmaya başladı ama Nikos için sanki gün batıyordu. 

Katerina’nın sanki bu durumla eğlenir gibi bir hali vardı. 
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“Hayır. Döveceğini hiç sanmıyorum. Kim olduğunu biliyor musun? Ben 

Loisos Yannakopulos’un sevgilisiyim” 

Nikos şoka girdi. Ne zaman artık onu hiçbir şeyin şaşırtmayacağını 

söylese, mutlaka başına onu şaşkına çeviren bir şey geliyordu! 

Parmağının şıklatarak mırıldanmaya başladı; 

“Kunata kunata serraaaa” 

“Evet. Son şarkısı bu”. 

“….” 

Loisos Yannakopulos, biraz önce Nikos’un da taklidini yaptığı adam 

bütün Yunanistan’ın en popüler şarkıcısıydı. Seksi, yakışıklı, zengin, 

nazik, havalı… Hani yani şöhretten dolayı sokakta yürüyemeyen! 

Şöyle ki, şarkıları radyoda, televizyonda çaldıkça her gün servetine 

servet eklenen türden bir yıldız!  Basının fellik fellik peşinden koştuğu, 

muhteşem sesi, muazzam sahne şovlarıyla her hafta haber olan!  

Konserden konsere helikopterle yetişen adam… 

Nikos göğün göğsüne çöktüğünü hissetti. Bira şişesini bir daha dikti 

ama şişede bir damla bile kalmamıştı. Keşke dedi içinden, keşke daha 

çok içip, şimdi sızmış olsaydım. 

Aklına birkaç kötü espri geldi LoisosYannakopulos hakkında. Ama 

Katerina’yı da kırmak istemiyordu, kendisini hasas birisi olarak 

göstermek de biraz sustu… 

Nikos hem gitmek istiyordu hem de kalmak. İçinden bir ses “haydi, seni 

taksi durağına bırakayım” demesini söylüyordu, bir başka ses ise, “pes 

etme Nikos, sakın pes etme” diye bağırıyordu. Nikos emin değildi ama 

sanki Katerina da Nikos’tan bir adım daha bekliyordu sessizce. 

“Biliyor musun? Benim bu durumla başa çıkabilmem mümkün değil. 

Şöhretli değilim. Olsa olsa beni gazetenin okurlarının bir kısmı bilir. O 

bile şüpheli. Süper zengin kesinlikle değilim. Hatta zengin de değilim. 

Geçim sorunum yok ama hepsi bu kadar. Hem… Hem… Hem zaten 



 
Krize Son 

yahu benim sesim çok çirkin. Şarkı söylemekten de nefret ederim. 

Evde, duşta bile şarkı söylemem. Zaten ben gözlerine bakarak, ellerini 

tutarak şarkı da söyleyemem ki. Yani ellerini tutarım, gözlerine bakarım 

ama şarkı söyleyemem. Şarkı sözlerini bile bilmem. İnan bana 

kıskançlıkla söylemiyorum, bence bütün o şarkılar da çok saçma”. 

Nikos sözlerini bitirdiğinde keyifsizce Katerina’ya döndü. Gözünün 

önünde buzdolabındaki bira şişeleri geldi. Nazikçe müsaade istemeye 

hazırlanıyordu. Katerina’nın hayretle kendisine baktığını gördü. 

Katerina’nın neden öyle baktığını anlamıyordu. Katerina’nın 

bakışlarında öfke, tepki, kızgınlık veya benzer bir şey yoktu. Sadece 

şaşırmıştı.    

“Sen duşta bile mi şarkı söylemiyorsun?” 

“Hayır. Dedim ya sesim o kadar kötü” 

“Hiç mi?” 

“Hiç” 

“Bana da ellerimi tutup, gözlerime bakarak şarkı söylemez miydin? Her 

gün? 

“Boşver”. 

Katerina gözlerini gözlerine dikti ama bu defa, belki de gecenin 

başlangıcından bu yana ilk defa bu kadar ciddi bakıyordu. Sesi de 

ciddileşmişti. 

“Müzik?” 

“Ne olmuş müziğe?” 

“Dinlemiyor musun evde, arabada?” 

“Ben pek sevmiyorum. Arada sırada belki… Radyoda ne varsa ama ne 

yalan söyleyeyim, pop filan bana çok saçma geliyor”. 

Katerina’nın gözlerinin içi gülüyordu. Yüz hatları da iyice yumuşamıştı. 

Güneş yükseliyordu. Tatlı serinlik hala devam ediyordu. Nikos yerinden 
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doğruldu, denize doğru birkaç adım attı ve yüzünü yıkadıktan sonra 

tekrar Katerina’nın yanına oturdu. 

Katerina sorularına devam etti; 

“Ama kalabalıklardan, davetlerden hoşlanıyorsun değil mi? 

Nikos sıkılmaya başlamıştı.  Durum çok netti, Loisos ne ise Nikos onun 

tersiydi. 

“Hayır. Kalabalıklardan da davetlerden de hoşlanmıyorum. Ben ev 

kuşuyum. Sadece işim gereği davetlere giderim. O da işi başkasına 

yıkamazsam. Ben sakin yaşamayı seviyorum. Herhalde soracaksın. 

Sen sormadan ben söyleyeyim. Benim 21 metre teknem veya denize 

uçurumun üzerinden bakan villam da yok.”  

Katerina ince bir sesle mırıldandı. 

“Onu sormadım. Müzik konusunda ciddi misin? Aslında bizim bir 

şansımız olabilir.” 

Nikos yanlış duyduğunu düşündü. Katerina devam etti; 

“Eğer değişmeyeceksen. Bana bunun için söz verirsen gerçekten bir 

şansımız olabilir”. 

Nikos olup biteni kavramaya çalışıyordu.  

“Anlamıyorum”  

Diyebildi sadece. 

“Anlatırım. Haydi, şimdi bana kahvaltı ısmarla” dedi Katerina ve tekrar 

otele döndüler. Nikos’un arabasıyla güzel, sakin ve küçük bir restorana 

gittiler. 

Katerina burada Nikos’a bütün hikâyeyi anlattı. Loisos kesinlikle çok 

iyi, çok yakışıklı ve çok nazik bir adamdı ama evde, arabada sürekli 

kendi şarkılarını çalıyordu. Ev her gün misafirlerle dolup taşıyordu ve 

Loisos misafirlerine sürekli şarkı söylüyordu. Baş başa kaldıkları nadir 

zamanlarda da eğer Loisos şarkı söylemiyorsa ve şarkılarını 
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çalmıyorsa, beraber konser videolarını izliyorlardı. Elbette Loisos’un 

gözlerine bakarak aşk şarkıları söylemesi güzeldi ama her gün olunca 

ve eve gelen her misafirin önünde ve beraber gidilen her yerde 

yapılınca, artık sıkıcı olmaya başlamıştı. Katerina Loisos’un evde, 

bahçede, araba, teknede, misafirlikte her yerde kendi şarkılarına eşlik 

etmesinden de sürekli kamera önünde gibi yaşamasından da bütün 

kalabalıklardan da artık bıkmıştı. Evde duvarlar Loisos’un afişleriyle 

süslüydü. Arabada torpido gözünde bile resimleri vardı. Yahu kaç 

şarkıcı evde bile sahne kıyafetleriyle gezer? Hiç insan kendi şarkısını 

dinleyip, kendi filmini seyredip ağlar mı? 

Katerina bunları Nikos’a çok ciddi bir biçimde söyledi. “Tükendim” dedi. 

Nikos ne zaman araya girmeye kalksa, bir kaşını kaldırarak “bitmedi, 

sözümü kesme” deyip, sözlerine makineli tüfek gibi devam etti. En 

sonunda da şunu söyledi; 

“Şimdi bize gelelim. Eğer bana şarkı söylemeyeceksen, herkesin 

ortasında çıkıp çıkıp şarkı söylemeyeceksen. Evde, arabada, sokakta 

şarkı söylemeyeceksen. Sürekli bangır bangır müzik çalmayacaksan, 

denerim. Bana söz veriyor musun?” 

“Evet. Elbette” 

“Bana söz verdiğini söyle!” 

“Katerina sana söz veriyorum. Ben zaten hiçbir şarkının sözlerinin 

hepsini de bilmiyorum. Dedim ya sesim de çok kötü”. 

Katerina kahvaltıdan sonra Nikos’un yanından ayrıldı. Ertesi gün tekrar 

buluştuklarında Katerina’nın yanında iki bavul vardı. Dediğine göre, 

Loisos’a “Loisos seni terk ediyorum” demiş. Loisos önce şaşırmış, 

sonra nedenini sormuş. Katerina da “seni hak etmiyorum. 

Şarkılarındaki kadın ben değilim. Seni çok kötü aldattım” demiş. Loisos 

mu ne yapmış, Katerina’nın gözlerine hülyalı hülyalı bakarak acıklı bir 

sesle “ta mavra matia sou” şarkısını söylemiş. “taa mav rra maaaatia 

souuuu 
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ottaan ta vlepoo mme zaliiiiizouuuuuneeee”.  

Nikos böylece sesi kötü olduğu için, müzik kulağı olmadığı için tercih 

edildi… 

Hayatın size ne getirdiğini bilemezsiniz. Bazısı için avantaj olan, diğeri 

için dezavantaj olabilir. Sizin eksik diye gördüğünüz bir yönünüz sizin 

hayatınıza en büyük katkıyı sağlayabilir. O yüzden kimse hakkında da 

kendi hakkınızda da peşin hükümlü olmayın. İyi ses kime göre iyidir, 

şöhret neye göre yararlıdır? Her şey görecelidir. Örneğin Katerina için 

Nikos ile geçen bu gece, Loisos ile geçen bir geceye göre kısacıktı.  

Hayat sizi emin olun eğlendirir. Yeter ki, siz pes etmeyin.  

 

BANA BAHANENİ SÖYLE, SANA KİM OLDUĞUNU SÖYLEYEYİM… 

Diyelim ki, keyifli güzel bir sabah kahvaltısındayız. Üzerimizde bir keyif, 

bir rehavet… Müzik de güzel, çay da demli. Ben de bu arada sana 

şöyle bir soru sorsam,  

“Bak ne diyeceğim, Everest’e tırmanır mısın?” 

Ne cevap verirdin?  

Sorumu şöyle değiştirsem; 

“Hiç aklına Everest’e tırmanmak geldi mi?” 

Ne derdin? 

Sanırım olumsuz cevap alırdım. “Hayır”, “yok”, “sanmıyorum”, 

“bilmem”, “sanmam”,” hiç düşünmedim” ve saire ve saire… 

Ben de o halde şunu sorardım; 

“Neden?”. 

Bu soruya cevabın ne olurdu? Neden hayır? Neden sanmıyorsun? 

Neden hiç düşünmedin? 

Bunun için tatminkâr bir cevabın var mı? 
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Küçük bir çocukken dahi kendini hiçbir dağın zirvesine çıkan dağcı 

olarak hayal etmedin mi? 

Neden Everest’e tırmanmayı düşünmüyorsun? 

Neden Everest’e tırmanamayacağını düşünüyorsun? 

Daha önce pek çok insan Everest’e tırmandı. Bazıları Everest’e 

tırmanma yolunda öldü…  

Meşhur hikayedir; 

Kral Nemrud İbrahim'in ateşte yakılması emrini vermiş. Meydana tepe 

gibi odun yığdırmış. Sonra odunlar ateşe verilmiş.  

O arada bir topal karınca ağzına su doldurmuş yola çıkmış. Ağzını 

doldurmuş olsa da hepsi hepsi bir damla.  

Topal karıncaya sormuşlar;  

"Nereye gidiyorsun?” 

Karınca cevap vermiş; 

"Nemrud, İbrahim’i ateşe atmış. Ben de o ateşi söndürmek için su 

götürüyorum”. 

Gülmüşler; 

“Yahu hem küçüksün hem topalsın. Ayrıca ağzındaki su bir damla. Sen 

asla yetişemezsin. Yetişsen de bir damla su ile o koca ateşi 

söndüremezsin.” 

Karınca; "olsun" demiş.  

"Hiç olmazsa safım belli olur!" 

Hayat işte budur…  

Dönelim yeniden Everest’e… Everest dünyanın en yüksek dağı. 

Dünyanın en zorlu dağ tırmanışı… 
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Her birimiz hayatımızda da Everest’e tırmanıyoruz. Hayata Everest’in 

eteğinde başlıyoruz. Hayatımız boyunca tırmanıyoruz. Kiminiz 

mutluluğu ve kimimiz de parayı veya her neyse bizim için önemli olan o 

zirvede arıyoruz.  Başka sorular da var. O soruların da cevapları var. O 

cevaplar da belki o Everest’in tepesinde.  

Çıkmak lazım, çıkmaya çalışmak lazım. Yorulmadan, usanmadan, 

bıkmadan, yılmadan devam etmek lazım. 

Everest demişken, Everest’e tırmanan Nasuh Mahruki anlatmıştı. 

Everest’e tırmanırken çok sayıda buzul kayalıklar aşılıyor. Bunlar 

esasen büyük ölçüde buzdan oluştuğu için bazen kısalıyor, bazen 

uzuyor. Bazen ileriye bazen geriye kayıyor. Hatta bazen ortasından 

ayrılıp, yarıklar da oluşturuyor. Everest’e tırmananlar bu buzullarda 

aynı noktada giderken ayrı, dönerken ayrı sorunlarla karşılaşıyorlar… 

Eğer söz konusu buz kütlesi ortadan yarıldıysa, karşıya yine de geçip 

yola devam etmek içini hedefe ulaşmak için birçok şey yapmak 

gerekiyor. Çünkü yola çıkan yolda kalmaz. Çünkü yola çıktıktan sonra 

bitişten önce durulmaz. 

Bazen birkaç alüminyum merdiven birbirine bağlanıp karşıya köprü 

kurup, yüzlerce metre derinliğin üzerinden geçmek gerekebilir. 

Kimi zaman o yarık yüzünden hepsi hepsi belki 10-15 metrelik bir 

yarığı aşabilmek için, günlerce o yarığın çevresini dolanmak için 

yürümek gerekebilir. 

Hatta karşıya ip fırlatıp, o ipi bir şekilde gerdirip, karşıya o iple 

boşluktan salınarak da geçmek şart olabilir. 

Hatta ve hatta o yarığı buz çizmeleriyle ve buza çiviler çakarak, 

saatlerce süren bir uğraşla ve yüklerle inip, 10 -15 metre yürüyüp, aynı 

mesafe, aynı yöntemle ve yine yüklerle tırmanılabilir. 

Ama öyle ama böyle; O yarık geçilir. İllaki geçilir, mutlaka geçilir! 

Ama durulmaz… Ama pes edilmez… Ama vazgeçilmez…. 
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Herhalde bu satırları okuyan pek çok kimse, Everest’e tırmanma 

düşüncesine, bu konudaki soruya şimdi daha da mesafelidir. 

“Yok anam, ben almayım” … 

Tamam. Alma. Ama sen kendi hayatındaki Everest’e nasıl tırmandın? 

Veya tırmanacaktın? Hatta nasıl tırmanacaksın?... 

İyi düşün! Bu soruya cevap vermek zorundasın! 

Everest’e tırmanan dağcılar arasında Rob Hill ile Lori Schneider vardır. 

Onları diğerlerinden ayıran özellik her ikisinin de kronik rahatsızlıkları 

olmasıdır. Ama Tom Whittaker o ikisinden de biraz farklıydı. Tom 

Whittaker’ın sağ ayağı yoktu. Fakat Erik Weihenmayer’in tırmanması 

belki diğerlerini de şaşırttı. Everest’te zirve yapan Erik Weihenmayer 

kördü. Everest’in zirvesinden dünyaya bakan dağcılardan Paul 

Hockey’in tek kolu yoktu. Arunima Sinha ise aynı işi tek bacakla 

başardı. Ama birisi var ki, hepsinden farklı. Yeni Zelandalı, 47 

yaşındaki Mark Inglis. Inglis Everest’in üstüne, Dünyanın tepesine iki 

bacağı da olmadığı halde çıktı… 
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Inglis asla pes etmedi. 1982’de iki bacağının da donma sonucu diz 

kapağının altından kesilmesinden sonra hayatına kaldığı yerden 

devam etti. Kayak kaydı, bisikletçi oldu. Hatta 2000 Sidney 

Olimpiyatları’ndaki paralimpik oyunlarında, yol bisikleti dalında gümüş 

madalya kazandı.  

2004 yılında da dünyanın en yüksek altıncı zirvesi, 8 bin 201 metrelik 

Cho Oyu Dağı’na tırmandı. 

15 Mayıs 2006 günü Inglis zirveye ulaştı. Yolda ağır şartlar yüzünden 

33 kilo kaybetse de protez bacaklarından birisi bozulsa da pes etmedi. 

Inglis bu sayede tırmanışına sponsor olanların sayesinde Tibet’te 

yaşayan engelliler yararına, Kamboçya’daki mayın mağdurları için ve 

çocuk felci hastaları katkı sağlamak üzere bağış elde etti. 

Inglis bu sayede… Bu azimle… 

Hem kendi içindeki Everest’e tırmandı hem de Dünyanın en yüksek 

dağı olan Everest’e tırmandı.  

 

BAK, BAKALIM BURADA KİMİN HİKÂYESİ VARMIŞ? 

Bakarsın küçücüksün… Elinde bir tabldot tepsisi okulda yemek 

kuyruğundasın. Birbirini çiğneyen çiğneyene… Okul çantan kendinden 

büyük... Yiyeceğin iki lokma nohut pilav... Ama zaten aklında varsa 

yoksa, kolej sınavları. Senin yabancı yaşıtların parkta oynarken sen 

test çözersin. 

Bir bakarsın biraz büyümüşsün… Elinde bir tabldot tepsisi okulda, 

kolejde veya düz lisede yemek kuyruğundasın. Herkes birbirinin 

üstünde… Tabldot tepsisinde kuru fasülye-pilav. Aklında ise hayatın 

boyunca bir daha asla görmeyeceğin integral, karbon kimyası, fizik, 

mizik… Acaba üniversite sınavında ne olacak? Üç saatlik bir sınavla 

evleneceğin kadından, içeceğin içkinin markasına kadar değişecek.  
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Aklında deli sorular. Senin yabancı yaşıtların gitar çalıp, bisiklet 

sürerken, sen edebiyat dersi için failatün failatün failü… Onlar kız 

peşinde koşarken, sen pasajlarda test kitabı ararsın… 

Az geçer, sakalın çıkar, saçın uzar. Elinde bir tabldot tepsisi fakültede 

veya atölyede yemek kuyruğundasın. Herkes tepende… Halbuki 

yemen zaten iki kaşık patates-makarna. Boşver olsun ne olursa. Senin 

aklın vizede, finalde. Değilse, seni sonunda kim kalacak işte? Bir de 

elbette harçlar, harç yoksa, vergi de algı da veya ikinci işten 

yevmiyede… Yabancı yaşıtlarını da görürsün yazları, harçlıklarıyla 

geldikleri beş yldızlı otellerde… 

Çok sürmez… Bir göz açıp kapamak belki... Değilse en fazla iki. 

Askerdesin şimdi… Elinde bir tabldot tepsisi... Herkes alt alta üst 

üste… Yahu yemek zaten birkaç kaşık mercimek-pilav... Ayılana cacık, 

bayılana hoşaf... Acaba evdekiler ne yapar, diğerleri ne eder? Derdin 

zaten bol. Demiş ya adam; İki keklik bir kayada ötüyor. Ötmede keklik 

benim derdim bana yetiyor. 

Devamı da var. İlk kırlar düşerken, alında, yanakta ilk çizgilerle 

beraber. Sıradasın yine ve elinde bir tabldot tepsisi. Arkanda, önünde 

bir telaş... Düğünden, nikahtan biraz sonra. Tayinden, terfiden biraz 

önce... Yemek zaten biraz sebze, biraz pilav... Arabanın taksidi, evin 

kirası, gelen bebeğin bez parası. Başka memlekette yaşıtların 

katalogtan Karayip tatili seçerken, sen kamp ararsın. Onlar hobilerini 

planlarken, sen ayın sonunu hesaplarsın… 

Sonrasında saçlara, bıyıklara son kırlar düşerken… Elbette elde bir 

tabldot tepsisi… Şükür Allah’a bu yaşa kadar tabldot tepsisini 

ıslahhanede, yetimhanede, hapishanede tutturmadı diye. Teselli bir 

yerde… Yemek dediğin ne olacak; birkaç kaşık pilavla, o kadar 

fasülye, o da doktor izin verirse. Mesele zaten oğlanın askerliği, kızın 

gelinliği… Yabancı yaşıtlarını boşver. Zaten dert dediğin emekli 

olmadan son taksidini ödemekte evin.  

Gelelim buraya… 



 
Krize Son 

Şayet o tabldot tepsisinden bu tabldot tepsisine giderken… Veya… 

Tepsiler arasında bir yerde “ben artık oynamıyorum” diyen olursa… 

Hatta… Eğer birisi elindeki tabldot tepsisini bir yere usulca bırakıp, ben 

artık yokum derse…. Olmadı, son tabldot tepsisinden sonra artık yeter 

derse… İşte bu kitap o zaman lazım… 

 

BİR DE ŞÖYLE DÜŞÜN! 

Her kriz başkadır. Herkesin krizi başkadır. Her kriz herkes için başka 

bir sonuç doğurur.  

İllaki siyasilerin ana haber bültenlerinde felaket haberleri vermesi 

gerekmiyor. 

Mutlaka uzmanların peş peşe facia raporları açıklaması da şart değil.  

Zaten herkesin krizi başkadır. 

İşsizlik, kovulma, iflas, boşanma, taşınma, sürülme, çatışma ve saire… 

En kötü kriz, en ağır sonuçları olan kriz; kişinin sisteme, değerlere ve 

ilkelere inancını yitirmesidir. En fena durum, kişinin aidiyet hislerini 

yitirmesidir. 

Kriz aslında geliyorum der. Kriz birden bastırmaz. Kriz göstere göstere 

gelir ve üzerine çöker.  

Düşün bir kere; 

Kaç kere işten atıldın? Kaç defa sana yalan söylediler? Kaç bayram 

işsizdin? Kaç yılbaşı mutluydun? 

Yirmisine gelip terk edilmemiş kimse var mı? Otuzuna gelip 

aldatılmayan oldu mu? Kırkına gelip dolandırılmamış kimse tanıdın 

mı? Ellisine sağlam gelen kimse gördün mü? 

Sen bugüne nasıl geldin? 

Yap listeni.  



 
Krize Son 

Gönül verdiğin kaltak… Ekmek verdiğin köpek… Sabır gösterdiğin 

ekmeksiz… Yardım ettiğin hayırsız… Para kazandırdığın namussuz… 

Adam zannettiğin faydasız… Karnını doyurduğun vefasız… Acıdığın 

vicdansız…Şeref verdiğin şerefsiz… 

Bugüne onların çabasıyla geldin. Artısıyla ve eksisiyle…Onlarla geldin. 

Çünkü bugün dediğin gün, doğumundan bu yana yaşadığın günlerin 

toplamıdır. 

Evinden bardak çalan çirkef de yemekte bıraktığın bahşişi çaktırmadan 

cebine atan karaktersiz de onlara yardım etti.  

Bahçenden çiçek, gönlünden umut, cebinden para çalan faydasız da 

gözcülük yaptı topuna… 

Öyle ya da böyle… 

Seni işsiz kaldın diye terk eden de koltuğu için korkup seni gönderen 

de aslında seni bugüne getirdi. 

İster kendi haklı veya haksız hisset… Hiçbir önemi yok. Eğer sen 

kendini bugün gecekondu kapısındaki paslı ve delik soba kovası gibi 

hissediyorsan veya gözden düştükten sonra hela kapısına konulmuş 

yamuk plastik terlik gibi, demek ki artık bir şeyler yapmalısın… 

Gri bir şehirde, kükürt kokan havasında, sicim gibi yağmurun altında, 

herkesin ya siyah ya kahverengi giyindiği sokaklarda, katıla katıla 

ağlayarak çözüm düşünmek de bir çare… O çareye başvurduktan 

sonra kendi toparlayıp, ayağa kalkmak da öyle… 

Unutma! Her zaman olacaklar! Yine sana musallat olacaklar. Aklından 

fikrini, cebinden paranı, gönlünden umudunu çalacaklar. Senin 

korumaya çalıştığın “içindeki çocuğu” zorla kaçıracaklar… 

Ayağa kalkmazsan başaramazsın.  

Hemen ayağa kalk ve hazır ol. Bu hayatta senin bu hikâyeye daha 

henüz yazmadığın müthiş bir final var. Hemen başla… 
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