Mağdur-rumuz: G
Taklit / mimesis; öğrenmenin belki en iyi yolu. Yaparak öğrenmek ya da -mış
gibi yapmak. Doktorculuk, evcilik, sandalye ya da köşe kapmaca… böyle
sıralandı oyunlar - çocukların biri yönetti, yancısını da ilan ederek. G, genelde
takip edenlerdendi. Neşeyle boyun eğen, sonra sabırla beklediği köşeden
zafer sevinciyle çıkıp, onu unutan herkesi şaşırtan: SOBE !!! Sessiz, sakin ve
hep sorumluluk sahibi, G, şüphesiz ki, iyi bir gözlemci.
İlkokulda, teneffüste sıranın etrafında çember oluşturan üniformalı küçük
kızlar:
“bakışıp da görüşemedik seninle, uzanıp da erişemedik doğru dürüst…” *
90larda büyüyenler için Kral TV ve MTV en mühim sosyal zamk. Evde
mümkünse hep açık televizyonda tekrar tekrar dönen, bilinçaltına işleyen,
yıllar yılı geçmeyen kulak kurtları, kişilik ve ilişki şablonları. Her zaman
masum, çoğunlukla mağduruz.
Ama eve misafir geldiğinde herkes ne mutlu. Olana “maşallah”, olmayana
“inşallah”. Nesilden nesile tekrarlanan iyi dilekler ağır beklentilere dönüştü.
“Nasılsınız? Ne var yok?”la başlayan muhabbette, iyi olmak otomatik cevap.
İyi deyince gerçekten iyi olunur mu?
“-izm”ler ve ütopyalar çökünce, ideallerini yüzüne gözüne bulaştıran
jenerasyonların inançsız çocukları kimi örnek almalı? Genç yetişkinlerin
olgun, bilge lafları üzerlerine birkaç beden büyük; dile gelen hayalleri,
gözlemleri, yorumları bazen ciddi, çoğunlukla ironik. Hayaller gündeliğe,
içteki drama dıştaki beklentiye tosladığında çözüm bol iletişim ve kişisel
gelişim.
İletişim denince biraz yanlış anlaşılıyor. Aslında devamlı başkalarının
hayatlarıyla yıkanıyorsun; kedileriyle, yemekleriyle, köpekleriyle, tatilleriyle.
Hepsi üzerine yapışıyor. Gece yatakta seninle, yapılacak işler ve gidilemeyen
yerler dönüyor… G’nin kafasında ise bazen mağduriyet, bazen mağruriyet
fantazileri… Tam işini yapacakken bir kaza geçirdi –gelsin özlediği
merhamet, onu kıran herkes pişman -gelsin özür, nedamet.
Makbul olan marifetleri dışarı serip kusurları gömmekse de yalnızlık, kendine
acıma, cinnet ve diğer kurtlar herkesin içinde. Yarayı gösterince, zehri
çıkarınca, acıyı paylaşınca daha iyi olunur mu?
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