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Leyla’yı Beklerken yazarımızın ikinci öykü kitabı... Daha önce Kızak’ı (2012)
yayınlamıştı. Aynı zamanda dostum Yusuf Nazım’ın (Gerçek adıyla Yakup Sayın) ilk
kitabı hakkındaki düşüncelerimi kendisiyle kısaca paylaşmış, yeni kitabındaki bir
öyküsünün de taslağını görmüş, okumuştum. İçinde yaşadığı dünya ve kendi
coğrafyasıyla ilgili keskin ve ateşli bir duyarlık taşıyan öfkeli yazarımız, iş yazıya
gelince duygularını sıkıdüzene alıp, nitelikli yapılara kavuşturmasını çok iyi bilen, yazı
emeği denebilecek önemli kavrama yakından tanış biri. Yazı titizliği, ölçülülük biraz
da mühendisliğinden kaynaklanıyor olabilir ama ondan önce, yazı, yazma, ne için ve
nasıl yazma üzerinde derin derin düşündüğü, başka deneyimleri bolca ve sürekli
paylaştığı açık. Öykülerden anlaşılıyor bu. Titizlik o kerte ki deneysel, yoklayıcı, öncü
(avangard) sapmalara bile cesur, atak kişiliğine karşın izin vermiyor ve ben bu
konuda şöyle düşünüyorum. Anlatısal ataklarla (atraksiyon) öylesine aptala
dönüştürüldük ki biçemsel arayışların üstümüze abandığı bu yerde ve zamanda derin
soluk alabileceğimiz, üzerine bastığımız dünyayı bize anımsatan sıkı, yalın düzenli bir
dil seçimini (biçem) fellik fellik arar olduk. Selahattin Demirtaş Seher’le (2017) iyi bir
örnek oluşturdu. Yusuf da benzer, belki daha yazının içinden ama bu örneğe bağlı
öyküler yazıyor.
*
Yine tanıdığım ve saygıyla önünde eğildiğim sevgili annesine sunulmuş
Leyla’yı Beklerken’de, Sunay Akın’ın kısa sunuşunu izleyen 7 uzunca sayılabilecek
öykü yer alıyor. Her öykünün başında bir alıntının yer aldığı kitapta ilk öykü kitaba
adını veren öykü aynı zamanda: Leyla’yı Beklerken. Bir kentsel devini ve
rastlantıların beklenmedik acı sonuçlarını ele alan öyküyü yalın bir
karşılaşma(/ma)lar, buluşma(/ma)lar, verilen sözün gereğini yerine getir(eme)meler,
vb. den ayıran boyutu, devingen kurgunun üzerine oturduğu ‘şimdi burası’. Bu
ülkede, böyle bir ülkede, üstelik Leyla gibi engelli isen pırıltılarıyla ilgini çekebilecek
ama kısa bir süre sonra unutacağın bir kurgu (olay) bir anda dehşete dönüşebilir. İlgili
dernekten Nurgül’ü, bu fişek gibi ivecen ve duyarlı, sevgi dolu kızı ayarladılar Leyla
için. Böylece annesi için hastaneye eşlik edecek kişi sorunu çözülmüştü. Ama
unutmayın, ‘şimdi buradayız’. Türkiye’de, İstanbul’da yaşıyoruz ve sevgi, candanlık,
özveri ve buna benzer niyet ve duygular asla ve asla yetmeyecek hiçbir şeye. Leyla
annesiyle hastane kapısında beklerken o cin gibi kızın gecikmesini bir türlü
anlamayacak, insanlar hakkında yanıldığını düşünecek belki de hüzünle.
Bilemeyecek, Diyarbakır’dan gelen konuklar nedeniyle Leyla’nın hastaneye girerken
polisçe çevrildiğini, karga tulumba, zorla alınıp götürüldüğünü ve koridorda ‘histerik’
çığlıklar attığını: “Leylaaaaaaa!” (39) Öyküde, Yusuf’a özgü bir nitelik olarak hız
(tempo) ve dizem (ritim) altı çizilmesi gereken iki konu. Bir apaçıklık, duruluk, arıklık,
saydamlık söz konusu… Ama bu özellikler öykünün devinimini aksatmıyor, öyküyü
suçu ve suçluyu gösterme işlevine daha da yaklaştırıyor. Suçlu dizge, onun yönetimi
ve polis düzenidir. İnsan ve iyiniyet paramparça edilmiştir bir kez daha.
“Dünya kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp da hiçbir şey yapmayanlar
yüzünden tehlikeli bir yerdir,” demiş Einstein ikinci öykü önüne konan alıntıda.
Babamın da Makinesi Vardı, bir Dersim (Tunceli) öyküsü. Kayıp kızlar izleği, canlı
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tarih çalışmalarının da bir parçası olarak son yıllarda öne çıkarılan bir (tarihsel,
toplumsal, yazınsal) çalışma alanı. Akışkanlığı (viskozite) düzenli, tümce ve özellikle
bölümceleri, daha üstte bölümleri arasında iç bağ(lantı)ları sıkı, debisi öykü yatağıyla
uyumlu Yusuf Nazım (Yakup Sayın) öyküleri yazınsal anlamda sağlam, ileri gitmez,
yani aşırılıkları törpülenmiş bir sakınımlılıkla çatılı olduklarından takılmadan, pürüssüz
okunabilen öyküler aynı zamanda. Öykülerin genelde belirleyici duygu tınısı, tonu ise
insancalık (hümanizma), dayanışma, kardeşlik, özveri, tarihsel bir adalet istemi
denebilir. Yazıyı yönlendiren duyarlık geleneksel solun değerleme yapısından
esinleniyor. Bütün bunlar zamanı kaçırmış (modası geçmiş) anlatılar olarak rafa
kaldırılmış sanılırken, işte yeni ve savaşımın içinden şöyle ya da böyle gelen bir yazı
kuşağı, anlayışı var ki temel haklar ve duyguları anlatılarına eksen yapmada daha
dirençli, dayançlı görünüyor. Bunu iyi, doğru buluyor, destekliyorum. Nereye değin
mi? Yazının geçen bunca sürede anlatımsal kazanımlarını başka dışavurma biçimleri
uğruna haraç mezat harcamaya başladığımız yere değin kuşkusuz. Çünkü öykü önce
okunmak içindir ve öykünün (anlatıların) insanda karşıladığı şey hem başka
şeylerden ayrışır, hem de öykü başka şeylerin yerine konuşmaz, yerini doldurmaz.
Hele de zamanın içinde zamanca apansız basılmışken (aynı şeyler uzam için de söz
konusu) güncele kilitlenmek, herkesin bulunduğu yerden başka bir güncel okuduğu
yer ve zamanda daha derin bir yapı olan sanatı (yazın, öykü) güncele kilitlemek,
düğümlemek kısırlıktan, kıtlıktan başka şey getirmez. Zaten Yusuf’un bu kitapta kimi
öyküleri de güncelle sorgulu biçimde hesaplaşan, arayışları olan öyküler. Babamın
Da Makinesi Vardı, bana ilginç bir biçimde bir dönemin Freudcu filimlerini anımsattı,
özellikle ABD (Hollywood) yorumlarını. Geçmişi bir sarsıntıyla (şok) geri getirmek,
sarsarak ya da sarsıcı bir olayla yüzleşerek belleği geri kazanmak… Yöntemin
Anadolu coğrafyası ve tarihine uyarlanması bir tür… Yine sanatın, yazının işlevine
(‘işlevsellik, fonksiyonalizm) çıkıyoruz burada. Sorun ve konu elbette yazının işlev
taşıması değil. Devrimci (ister solcu deyin, ister sosyalist ya da komünist, değişmez)
sanatın kuramsal kaynaklarının işlevle (fonksiyon) ilişkisindedir sorun. (s~y= f(i);
sanat ya da yazın işlevin, işlevsel göstergenin türevidir.) Çünkü bu fonksiyonel
ilişkiden birçok sonuç çıktı ya da çıkar, daha da çıkacaktır. Kısaca şunu belirtip
geçeyim. İşlev(sellik) kentsoylu ekinin (burjuva kültürü) usu, aklıdır. Marksizmin
dışlamadığı ama aştığı, sanat uygulayımının (pratik) da en uygun yordamını
oluşturduğu bir ussallıktan (rasyonalizm) söz ediyorum. Ama şimdi biz öykümüze
dönelim ve daha önceki yazılarımda sorduğum soruyu bir kez daha soralım. Sanatçı
(yazar) tarihle yazısını ilişkilendirdiğinde bir, iki, üç, beş ağızlı keskin bıçak sırtında
yürüdüğünü unutmamalı. Elbette sanatçı önüne gelen ve anlatmak istediği şeye
nereden olduğuna bakmadan yaklaşır; tarih, coğrafya, çalışma, duygular, vb.,
sınıflandırılmaz. Yazmayı şu ya da bu nedenle istemesi yeter yazarın. Tarih(sel olay)
sanatçının ilgi alanındadır, başka her şey gibi. Ama sanat uygulayımının (pratik) imge
temelli dışavurum yordamı burada aşırı özen gerektiriyor. Çünkü imge yapısı ve
siyasetinden ötürü genelleştirilebilir tikel önermedir. Yapı algının imgeyi
genelleştirmesine açık olarak düzenlenir. Tikelin güçlü etkisini üstlenen algı, eğer
yapı kendi içinde tutarlı ise yaşamı anında yerineler ve genel açıklamaya çıkar (ya da
atlar). Bunun anlamı şu: Yazarın eğitimi denli okurun (algının) eğitimi de zorunlu,
zorlu, uzun bir süreçtir. Tedirgin, ürkek, sorgulayıcı, olası sap(tır)malara karşı
hazırlıklı olmak hepimizin görevidir. Bunu söylemek şimdi(lik) bana yetiyor. Sonuç,
Dersim şuydu buydu, yetim kızlar, bombalanan mağara, dere içinde makinelilerle
taranan çoluk çocuk, vb. burada anlatıldığından öte, hatta anlatılamayacak (Bkz.
Primo Levy) denli gerçek kuşkusuz. Evet, sanat gerçeği gerçek denli güçle anlatamaz
ama sanat anlattığı zaman gerçek önümüze yeniden gerçek-lik (kurgu) olarak gelir.
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Bireysel acılara, tikel olaya (olguya) hiçbir sanat yapıtı yetişemez. Sanatı yaşam
deneyimlerimizden daha önemli kılan da tam budur. Yani sanat Platon’daki (idea) ya
da Aristoteles’teki (dünya) gibi gerçeğin daha gerçek yansıtılması değildir. Gerçek
zaten oradayken türümüzün (insan) gereksinim duyduğu şey aslının tıpkılaması
(kopya) olamaz. Hele devrimci isek gerçek diye önümüze gelenle didişmekten,
sorgulamalardan asla vazgeçmez, olayı ele alırken anıştırır, öteler, aşar; öç,
bedelleme, suç, ceza, af, özür, vb. düzeneklerin yetersizliğinde avuntu aramak yerine
olayı aşan ve yapılabilirliğini bilerek, bu bilinçle yeni olaya (yeni bir dünyaya) bakar,
hazırlanırız. Bunlar yöntemsel (metodoljik) konulardır, yazına aşkındır. Aslında
çatışkılı (dramatik) tarihsel olayların özellikle sanatla anlatıma kavuşturulması,
imgesel somutlukla belleklerimizi zorlaması, eğer bir toplum isek kendimizi
tarihlememiz ve üstlenmemiz konusunda çok işlevsel. Bilim çalışmalarının da olguyu
nesnellikle üstlenmesi elbette gerekir. Sorunumuz şudur: Gerek sanatçı, gerek bilim
adamı ve diğerleri, eğer ‘şimdi ve burada’ yaşayan insanlarsa Olay’la nasıl
ilişkilenmeli? Benim doğru yanıtını henüz bulamadığım, şimdi ve buradanın tüm
ağırlığını yaşayan insanlardan biri olarak çözümsüz kaldığım konuda, şimdi
buradanın sanatçı ve yazarlarını da açık söylemek gerekirse yeterince güvenilir
bulamıyorum. Bunun nedeni onların kimlik ya da kişilikleri ya da duyarlık düzeyleri hiç
değil. Tersine, izlediğim tutum tam da gereğinden yüksek, olağanüstü bir kimlik, kişilik
tutunması, hatta dayatması. Olgunun (Olay) zamanla ve yerle, öte yandan toplulukla
(insanla) ilişkileri çapraz, karmaşık bir ağla ve özgün, kapsamlı bir yöntemle
kurulabilecekken, üstüne bir de güncelin binbir kaygısı, baskısı bindiriyor ve bu da
yetmiyor, bilimde çarpıtma ya da yöntemsizlik deyip kolayca geçiştireceğimiz şey,
sanatın aktarımında imgenin (ideolojik) işlevi yüzünden, ‘oradaydı, öyleydi, vardı’
sahiciliğine bürünüyor. Bu nedenle bilim denli sanatın da kurgusal düzeninde ya da
yapı çözümlerinde özgül olgu (olay) anlatımlarında bu imge çıkartmasını, baskınını
hafifletecek, eleştiriyi (okur özgürlüğünü) yine de kollayacak bir uscul destek, tutum,
biçem geliştirmesi, hatta yaratması gerek ve koşuldur. Yoksa ucu nerelere gider
bilinmez. Geri toplum düzenlerinde düzenin çağdaş anlatım biçimleri (form) de
yapısal sakatlığı, özellikle gerçekçilik kaygısı taşıyan koşutlu anlatılarda ister istemez
yansıtmak zorunda kalıyor. Aslında 90 öncelerine dek yazınımız bu sorunun
üstesinden geliyordu (soldan söz ediyorum) ama bunu söyleyince kimse çıkıp da
tamam işte, anladık derdini, Türklük Sözleşmesi (Bkz. Barış Ünlü, 2018) konuşuyor
ağzından demesin. Ben yazının (edebiyat) yazın kalmasından, daha yazın
olmasından yanayım. Bunun için yazının düşüngülerle (ideoloji) ilişkilerini öyle
kurgulamalı ki yazın bundan eksilmesin. Sanat düşüngüleri iyi ya da kötü ama
kesinlikle taşır. Yazıya soyunanın önceliği bellidir ve yazıyı aracı, işlevsel gören
yaklaşım, yazıyı neye araç olarak görüyorsa o şeyi de araç olarak görmektedir
eninde sonunda ve gerçekte. Sanat, siyaset, düşünce, vb., birbirlerini besleyen,
yedekleyen, omuzlayan ilineksel, ötekisiz eksik yapılar değil, kendi içinde ideaları
tümcül, aynı kaynağa kökenli ve aynı varlıkla idea olarak ilişkilenmiş olsalar da
aralarındaki asal ayrım başka başka dillerden, anlatımlardan dışavurumlar olmaktan
öte geçmeyen eşdeğerli, kendi ayakları üzerinde dikili, biri ötekini asla yerinelemeyen
(ikâme etmeyen), yani ötekisiz var ve tam ve yeterli ve içkin, özbağdaşımlı bağımsız
(özerk) yapılardır. Yoksa ayrı ayrı var olmaz, eninde sonunda birbirlerine düşerlerdi
indirgenerek. Geriye türe (ekinsel insan) yararlı son şey kalırdı. Yani en iyi diyet
listesi... Söyler misiniz usu başında hangimizin en iyi diyetle ilgisi var? Tikel insan (ve
bedeni) indirgemenin son halkasında anlamlı bir (son) şey olarak kalabilir mi? Ayrı
yapılar, ayrı anlatı(m) biçimleri, dışavurumlar türümüzün biricik teselli kaynağı ve
gerekçesidir.
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Yusuf (Nazım) bu kitabında izlek açısından ondan pek de beklenmeyecek bir
karı koca, ev(lilik) durumu, yanlış anlamalar dizisinin gülmeceli öykü örneğini de,
üstelik aynı rahatlık, dil ve başarı düzeyiyle Aşk, Bir Aldatma’da kotarıyor.
Dostoyevski’nin kimi uzun öykülerini (~novella, örn. Başkasının Karısı, özgün dilde
1848) ya da yine Hollywood’un sonu iyi biten ve küçük insanı kuşkularından kurtaran
aşk, aldatma öykülerini anıştırırcasına, sevimli (sempatik), iyicil bir öyküden söz
ediyoruz. Kuşku ağusu yaşamı tüketiyor ve evlilikleri, kadın erkek ilişkilerini de…
Sanıların kuşkuyu besleyip büyüten havasından kurtulup da aslında tam tersi
duygularla devinen yaşam burnumuzun dibinde kendini gösterdiğinde bir sınavdan
geçmiş, duygularımızı pekiştirmiş mi oluruz? Ne zamana dek? Ama sürükleyici,
halkçıl (popüler) anlatıları aratmayacak kışkırtıcı kurgusuyla bir düzeyin altına da
düşmüyor Aşk, Bir Aldatma.
Nein! Öyküsü kitabın belki de en uzun öyküsü. İlginç, önemli ve Yusuf Nazım’ın
yazınsal çizgisinin izleksel akağı (vadi) içerisinde yerleşik bir öykü ve sondaki kısa
öyküye, Doğum Günü Partisi’ne bir yüksek atlamayla bağlanıyor. Kesik parmak iki
öyküyü bağlayan halka olsa da özellikle birincinin ektileme gücü açısından ikinciye
gereksinimi yok ama ikincinin, okunma sırası açısından bile birinciye gereksinimi var.
Yani Nein! önce okunursa ikinci metnin etkisi artacaktır okur gözünde. Aslında
başarılı bu öyküde beni huzursuz eden şey Almanlık, Almanca üzerindeki belli
belirsiz ama göndermesi güçlü vurgu… Nedense Alman- olan şeyi Nazi evreniyle
özdeşleştirme konusunda yerleşik bir koşullanmayı tümümüz taşıyoruz. Bunda çok
da sorun yok ama sorun sanatçı duyarlığının, titizliğinin böyle bir konuyu öykülerken,
anlatırken bile okurda kökleşmiş önyargıyı pekiştirecek düzenekler konusundaki
duyarlılık düzeyinde. Sanatçı, şimdi yapacağım tanım oldukça beylik ve kaba
kaçacak belki, önyargıyla, yerleşik kanıyla savaşan ilk ve son kişidir anlama ve
anlatmayla ilişkisi açısından. Uzun öykü boyunca dönüp dönüp yapılan bu vurgu
meseleyi, Anadolu’da yabancı kökenli bir tarımsal işletmede acımasız, insanlıkdışı
sömürü çarkıyla işverenin Almanlığı arasında bir yerde bırakıyor. Hele Nein! türünde
yasaklayıcı vurgu (söz) toplama kampı çağrışımıyla bizi kimden nefret etmeye
yöneltiyor, kestirebiliriz. Burada elbette kötü- ya da ard-niyet yok. Yazarımız en az
ben ya da bir başkası denli düşünmüştür bu konuda ve yine böyle yazmasının
geçerli, savunulur nedenleri vardır. Ama okurum ben ve bu öyküyü okuyan benim,
kendimce yarattığım bir alan (savunma alanım) söz konusu. Ben bu öyküyü böyle
okumayı ya da okumamayı savunmak isterim durduğum yerde. Çehov ve duvardaki
tüfek, oyunun sonunda tüfeğin patlaması türünden yönlendirici bir işlev gören el
(parmak) imgesi, öykünün aksamayan ve yükselen, dizemli, artımlı bir kurgusal
gerilime neler borçlu olduğunu gösteriyor. Belki daha kısa olabilecek öykünün uzun
tutulma nedeni de kurguyu taşıyan ve okuru merakla sona sürükleyen bu gerilim
düzeneğinin ta kendisi. Tabii öyküdeki eleştiri çok yönlü ve alabildiğine güncel… Bir o
denli de daha genel ulamlarla (kategori) ilişkili. Kapitalizm, sömürü, ucuz emek,
emeğin emekle yarışması (rekabet) yanı sıra üreticilerin yarışma baskısıyla giderek
daha acımasızlaşan sömürüleri, vb. Küresel anamalcılık (kapitalizm) sözkonusu
olduğunda burada makineye kaptırılan parmak dünyanın öbür yanında (Kanada,
Nova Scotia) bir doğum günü partisinde konserveden çıkabilir. Zekice, buluşçu yanı
yüksek bir öykü bu anlamda Nein! ve ilişkili olduğu son öykü, Doğum Günü Partisi.
(Bu yazıyı bitirdikten sonra yaptığı bir söyleşiyi okuduğumda orada ‘parmak’
konusunun ne denli bilinçle ‘yoksul sınıfın egemen sınıfa’kalkmış parmağı olarak
imgelendiğini gördüm.)
413 Numaralı Kapı cuma günü, saat on altı otuz sularında, ofis binalarının
birinde çalınıyor. “Teknik bir uzmandı.” (171) Mutlu olmak için her şeyi vardı ama
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mutlu değildi. Neden acaba? “Para her şey miydi ki?” (171) Kimdi bu kendi huzuru
gibi hazirunun huzurunu da kaçırıp duran kişi? “Gün geldi, hayatın kolayca
farkedilmeyen akışında, bir kıyı kasabasında, bir başka şehirde, farklı diyarlarda,
özgürlük anlamını kaybediverdi birden! Bir gün, gazetelerin ücra bir köşesinde
‘Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne,’ diye başlayan…” (175) O günden sonra
413 numaralı ofis kapısı çalınmadı, “Geniş alnı, esmer bakışları, kahverengi
gözleriyle esrarengiz biri içeri süzülmez oldu.” (176) Ve aradan zamanlar geçti. 413
numaralı kapı yeniden çalındı pek de beklenmezken. “Güneş bir süredir saklandığı
bulutların arasından birden sıyrılıverdi.” (177)
Sigarası, Kol Saati, kalemi Bize Kaldı, İlhan Erdost’un, 12 Eylül’ün varlığını
vahşice ortadan kaldırdığı bu güzel insanın yıllar sonra kişisel kalıtı (!) çerçevesinde
(‘utanç müzesi açmak’) çatılan yalın, duygulu bir öykü. Ondan geri kalan eşyalar mı?
Yarım paket Bafra sigarası, kol saati, kalemi…
*
İnkilap Yayınevi’nin Leyla’yı Beklerken’i daha özenli, kendi çizgisine yakın bir
nitelikle basmasını isterdim açıkçası. Günümüz ölçünlerinde bir yayıncılık yönetimi
(editoryal) elinden geçmediğini basım yanlışları gösteriyor. Kabul edilebilecek sınırları
zorluyor yazık ki. Öte yandan ‘rayihası tarçın kokan’ (30) türünden bir sözcenin
sorumlusu yazarımız olmalı ama yayın yönetimi yazarı uyarabilirdi. ‘rayihası tarçın
kokulu’ yerine ‘tarçın kokulu’ sözcesini sanırım yeğlerdi yazar.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, Yusuf Nazım’ın öykülerinde anlatısıyla yarattığı
kürenin kabuğu, yüzeyiyle yetinmemiz gerekiyor. (Öyle ya, yer kürenin yüzeyinde
olup bitmiyor mu her şey aslında ve bu görüş asla hafife alınmamalı.) Gösterdiği
şeyin sorumluluğunu öylesine üstleniyor ki bir başka katman ya da derinlik arayışı
ona yazın çizgisinde sapma, ihanet gibi görünürdü zaten. Yazısı düşlerine yargılıdır
onun. Dolayısıyla kişileri tıpatıp kendileri, betimlendikleri gibidir ve dışarıdan bir şeyi
taşırlar. Buna ben bazen olmasının olmamasından iyi olduğunu düşündüğüm
‘western’ biçimi (tarz) diyeceğim. ‘Tip’i öne çıkaran yazın geleneği çok tartışılsa da
bugün de önemli, gerekli, doğru ürünler sergilemeyi elbette sürdürüyor. Ve bu
biçimin, günümüzde her şeyin önüne geçen, kişiler, tek tek tipler olarak aktörel (etik)
hesaplaşma ve seçimler yapmamızla doğrudan ilgisi var. Herkes nerede durduğunu
bilmeli, bilecek ve kendi yerinin iyi, kötü tüm yükünü, ağırlığını, sorumluluğunu
taşımalı, taşıyacak. Sonsuz sayıda yan (taraf) yok. İndirgersek özünde doğa, toplum,
insan, zaman, uzam, geçmiş, bellek, her ne ise tüm bunlar hakkında iki seçeneğe
taşır bizi tüm çatakurduğumuz algoritmalar: Ya…Ya da.
*
Bakın yazarımız bir söyleşisinde (25 Mart 2018, Evrensel Gazetesi?) ne diyor:
“Yani duyuyorsunuz, görüyorsunuz, yaşıyorsunuz; tanık olduğunuz o şeyler, bir bıçak
olup bir yerlerinize saplanıyor. Yazmasam, o bıçak orada kalacak ve kanamaya
devam edecek. Benim için yazmak, o bıçağı kabzasından tutup çıkarmak gibi bir şey.
O zaman rahatlıyorum.”
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