
Vasiyet, bir kaç yıl öncesine kadar hayatımda hiç olmayan bir kavramdı. 
Başka topraklarda her şeyini bırakıp İzmir’e yerleşenlerin torunu olduğum için 
aktarılacak pek bir mal mülk olmamış, olanı da kardeşlerin kendi aralarında 
halledeceklerine güvenilmiş. 

Babaannem ardında bir mektup bıraktı. Ölümünün ardından annem 
çekmecede buldu. İlk defa bir ölü benimle, bizimle konuştu ama o da sevginin 
diliyle konuştu. Hastalığında ona ne kadar iyi baktığımızı, son yıllarını bizimle 
geçirdiği için ne kadar mutlu olduğunu söylüyordu. 

Annemin ve babamın bana birer vasiyeti var. İkisi de bedenleriyle ve 
ölümleriyle ilgili, ikisinin de yapılması imkansıza yakın. 

Kendi vasiyetim iki-üç yıl öncesine kadar hayatımda hiç olmayan bir 
düşünceydi. Bir yandan sözleşmelerde karşıma çıkmaya başladı. Ben 
gidersem “Kim imtiyaz sahibi olacaktı?” Kardeşim yok, çocuğum da. Sevgililik 
ise onlarca yıl sonrasını düşününce yeterince güvenemediğim bir birliktelik. 
Sözleşmelerde çocukluk arkadaşımın ismini veriyorum. Bilsin diye 
sözleşmeleri ona da gönderiyorum. “Of, Zeyno. Bunları düşünmek 
istemiyorum” diyor. “Düşünme ama bilgin olsun diyorum”. 

Kendi vasiyetim iki-üç yıl öncesine kadar hayatımda hiç olmayan bir 
düşünceydi. Sonra yaşıtlarımız ölmeye başladı. Kimilerini şahsen tanıdığımız, 
kimilerini tanımadığımız ama tanısak kolaylıkla arkadaşımız olabilecek 
insanlar, tanıdıklarımızın tanıdıkları, dostların canları polis şiddetiyle, 
bombalamalarla, trafik cinayetleriyle, tecavüzü ört pas etmek için öldüler, 
öldürüldüler. Çoğumuz gibi benim de içimde “Ecelimizle ölebilecek miyiz?” 
sorusu yankılanır oldu. Gidenlerin ardında bıraktığı gülümseyen fotoğraflarına 
baktıkça, bir kaç yakın arkadaşıma ve sevgilime hazırlıksız yakalanmayalım 
diye neyin nerede olduğunu anlattım. Gerekirse hangi belgeleri nerede 
bulabileceklerini, harici disklerin hangisinde ne olduğunu, polis baskınlarına, el 
koymalara, depreme, hırsıza önlem olarak her şeyin bir kopyasını bıraktığım 
diğer adresi. 

İşlerimin hepsi yeniden üretilebilir, çoğaltılabilir, kopyalanabilir işler. Bu yüzden 
korunmalarına dair çok endişem olmadı. Teknoloji değiştikçe güncellemeyi 
akıl edebileceklerini umuyorum.  Ancak benden sonra, nerede ve nasıl, hangi 
bağlamda ve kimlerle birlikte gösterileceklerine, kimlerin onları koruması altına 
alabileceğine dair düşündüğümde net kararlar veremiyorum. Bunun 
kurallarının şimdiden düşünülebilir, sınırları çizilebilir olduğuna inanmıyorum. 
Hayat değişecek, şartlar değişecek. Ben bugünden taleplerimi sabitleyemem. 
Bu yüzden aynı arkadaşlarıma iki sanatçı dostumun ismini verdim. “Herhangi 
bir konuda kararsız kalırsanız, kafanız karışırsa onlara sorun” dedim. “Of, 
Zeyno. Bunları düşünmek istemiyoruz” diyorlar. “Düşünmeyin ama bilginiz 
olsun” diyorum. 

Bunca tantananın arasında, bu kadar karanlık konuları akıllarına yazıyorlar mı 
emin olamıyorum. Pek çok defa  oturup yazayım dedim. Ben de bir 



çekmeceye atayım, nasıl olsa bulunur. Sonra “Of, Zeyno” diyorum. “Bunları 
düşünmek istemiyorum”.


