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Yangından

Yangında ilk kurtarılacak — Necatigil şiirini yazmıştı. Birisi 
için tahvil, bono, kağıt paradır; bir başkası için halı, kumaş, kıy-
metli eşya. Benim için: Bir takım kağıtlar. Akıllı uslu kişi, önce 
canını kurtarmaya bakar. 

Birini kurtarmak: Boğulmaktan, ezilmekten, düşmekten. 
“Biri” bizi kendi yazgısına çekmeye bakar: Onunla yitip gideriz. 
İflâstan, rezil olmaktan, hapse düşmekten kurtarmak: Borçlansa-
lar, bu kez de yükleri ağır gelir.

Yakayı kurtarmak, neden olursa olsun, iyidir: Kaptırıp kalmak 
uzun, bitmek bilmeyen bir cendere hali. 

Kalecinin, öğrencinin kurtardığı: Bir ertelemeden ibaret, geri 
dönüp onları yeniden bulacaktır. 

“Kurtarmaz” diyen satıcı, sınırı belirtir, bir adım gerilemez 
artık. Hayat için kullanamayız o sözü: Kurtarmadığı halde. 
Cioran’ın dediği gibi “önce düşkırıklığı gelir”, olup biten nasıl 
olsa arkadan seyirtecektir.

Kurtarma operasyonu, kampanyası akla ölen hasta için “kur-
tuldu” demesini getirir.
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Kurtarabiliyorsa, kişinin kendini kurtarma isteğini anlayışla 
karşılamak gerekir. Hiç mi hiç âlemi yoktur, “kurtuluş”suzluğa 
parmak basmanın.

Zevâhiri kurtaran, maskeli baloya kendi yüzüyle katılmıştır.
İyi niyet adına zorlanmak boşuna: Dünyayı kurtarmaya kalkı-

şanların beyninden gerçekte tüyler ürpertici arıza belirtileri geçer.
Hepimizin içinde kısmen cankurtaran bir yan vardır: Öteki 

batmaya başladığı an başımızı başka yöne çeviririz. 
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Kızıl

Güneş ışığına göre tarçın rengiyle kızıl arası görünen dev ka-
ya kütlesi başka bir gezegende durmuyor: Avustralya’daki ünlü 
“Ayers Rock” bu. Yaklaşık 25 yüzyıl önce yeryüzünü ziyaret 
eden bu göktaşı beşinci kıtanın büyük bir çölünde dünyanın en 
büyük çukurlarından birini açtığında (“Ayers Rock” tıpkı açık 
denizlerdeki aysbergler gibi: Gövdesinin büyük kısmı yerin al-
tında kalmış durumda), Avustralyalı yerliler onun Tanrısal bir 
işaret olduğuna inandılar. Yüzyıllardır tapındıkları, kutsal ve 
dokunulmaz saydıkları bu dev meteor Avustralya’nın önemli tu-
rizm merkezlerinden biri haline gelmekte gecikmedi. Geçtiğimiz 
yıllarda, çölün ortasındaki bu sessiz kütle üzerinde araştırmalar 
yürüten bilim adamları onun pek ender rastlanan madenler ve 
bireşimler barındırdığını saptadılar. Ancak, bundan ötesine gide-
mediler: Avustralya yerlileri isyan bayrağını kaldırıp, hiç değilse 
bir süre için, kutsal taşlarından parçaların sökülüp götürülmesi-
ne karşıkoymayı başardılar. 


