
 YAYIN HAKLARI

  © MİYASE SERTBARUT
  ALTIN KİTAPLAR YAYINEVİ
  VE TİCARET AŞ

 YAYIMA HAZIRLAYAN

  HÜLYA ŞAT

 KAPAK RESMİ 

 VE RESİMLEYEN

  MAVİSU DEMİRAĞ

 BASKI  
  1. BASIM/OCAK 2018/İSTANBUL
  ALTIN KİTAPLAR YAYINEVİ
  MATBAASI

Bu KİtABIN HER tüRLü YAYIN HAKLARI
FİKİR VE SANAt ESERLERİ YASASI gEREğİNcE

ALtIN KİtAPLAR YAYINEVİ VE tİcAREt Aş’YE AİttİR.

ISBN 978 - 975 - 21 - 

ALTIN KİTAPLAR YAYINEVİ
Göztepe Mah. Kazım Karabekir Cad.

No.: 32 Mahmutbey - Bağcılar / İstanbul

Yayınevi Sertifika No.: 10766

Tel.: 0.212.446 38 88 pbx

 Faks: 0.212.446 38 90 

http://www.altinkitaplar.com.tr

info@altinkitaplar.com.tr



1. Bölüm 

DENEME BİR, Kİ, ÜÇ... 
DENEME BİR, Kİ, ÜÇ...

Hepinize merhaba arkadaşlaaar! 
Bu sözü kullanmayanı youtuber saymıyorlar, kesin kural. :) 
Şu an karşımda kamera varmış da ona konuşuyormuşum 

gibi hayal etmeye çalışıyorum. Arada bir “Kanalıma abone ol-
mayı unutmayın!” diyerek başınızın etini de yiyebilirim. Na
sıl abone olursunuz orasını bilmiyorum, çünkü kanalım yok. 
Önümde yalnızca kocaman bir ajanda var, işte bunun sayfa
larına yazmak durumundayım. Şimdilik tek takipçim kendi
mim, belki annem de gizli gizli okuyor olabilir, emin değilim. 
(Anne, gerçekten okuyorsan hemen ajandayı elinden bırak ve 
kendi işine bak!) 
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Nasıl youtuber olunacağını tabii ki biliyorum, en azından 
yazarak olunmayacağı kesin. O zaman neden internette değil 
de sayfaların içindeyim? Nedeni basit, herkesin olduğu gibi be
nim de bir ailem var ve video çekip Youtube’a yüklememe izin 
vermiyorlar. Yani beni yazmaya mecbur bıraktılar.  Yüzümün 
herkese açık bir platformda görünecek olmasından rahatsız 
olurlarmış. Çok mu güzelim? Hayır. Çok mu çirkinim? Hayır. 
Sebep yüzümün fiziksel hâli değil, sebep internet ortamında 
videolarımı yayınlamak istismara yol açabilirmiş, ayrıca ge
reksizmiş. Youtube’ta o kadar gereksiz soytarı varken, daha 
kızlarının orada ne anlatacağını bilmiyorken karşı çıkmaları 
ne acayip!

Youtuber olayına takmış olmamın nedeni aslında biraz 
heyecan arayışımdan. Yoksa amacım süper ünlü olup çok 
para kazanmak, sağa sola imza dağıtmak, başka youtuberla
ra meydan okumak falan değil. Hiç tanımadığın insanların 
seni izlemesi gerçekten heyecan verici mi, yoksa ilgi çekmeye 
çalışmanın bir başka yolu mu? Odanı, yatağını, kedini, çanta
nın içindekileri, çoraplarını, saçını tarayışını falan görüyorlar; 
buna yorum yapıyorlar; belki yan binada, belki Amerika’da 
yaşıyorlar ama aynı odada gibisin. Bunun gerçekten eğlenceli 
olacağını düşünmüştüm. Sıkıcı hayatıma biraz renk gelsin is
temiştim. Ama karşımda olmaz, olmaz diyen bir anne baba en
geliyle karşılaştım. Beni destekleyecek bir kardeşim bile yok. 
Evde Tek Başına filmindeki gibi evimize giren hırsızlara karşı 
aksiyonlu bir mücadele yaşayamayacağıma göre Youtube’ta 
boy göstermek iyi bir seçenekti. Yalnızlık ve can sıkıntısı ancak 
youtuber olursam bitecekti. Ama az önce dediğim gibi bizim
kilerden izin çıkmadı.

Dışarıdan ev gibi görünen bu duvarların arkasında konu
şabileceğim tek kişi var, o da Arel. Ama Arel insan değil, kedi. 

Onun da sabrı bir yere kadar, ben fazla konuşunca kalkıp gidi
yor, sanırım kedilerin de kafası şişiyor! 

İşte neyse arkadaşlar, sadede geleyim. Bizimkilere türlü 
seçenekler de sundum. Maske takıp video çekerim, o zaman 
yüzüm görünmez, dedim. Ağzımı yaya yaya konuşmam, de
dim. Türkçeyi bozmadan cümle kuracağıma söz verdim, tek 
küfür bile olmayacak, diye yemin ettim. Yine olmaz, dediler. 
Kesinlikle makyaj videosu çekmem, dedim, olmaz dediler. As
lında makyaj videosu çeksem çılgınca olurdu, çünkü makyaj 
yapmayı bilmiyorum, bence palyaço gibi boyanmak da takip
çilerime neşe verirdi. Yani bu hayatta amacımız eğlenmek de
ğilse neydi?!

Sonunda annem tabletimi önümden çekip yerine üç kalın 
ajanda koydu. Hani şirketlerin bedavaya verdiği defterler var 
ya işte ondan.

“Youtube’ta ne anlatacaksan buraya yaz, günlük tut.”
“Ya anne, günlük videonun yerini tutar mı? Günlüğün ta

kipçisi mi olur, kendi kendine yazdığın şey bu...”
“Ben takip ederim, merak etme.”
“Ne yani günlüğümü mü okuyacaksın?”
“Allah allah, video çekip koyduğunda izlememi isterdin 

ama değil mi?”
“Ne alakası var anne, o ayrı bu ayrı.”
“Tamam tamam, günlüğünü okuyacak değilim; takipçi, 

abone falan istiyorsun ya, sen bu ajandayı doldurduğunda biz 
de kitap olarak bastırırız, işte o zaman takipçilerin de, fanların 
da, yorumcuların da olur.”

İşte böyle tavladı annem beni. İnsanın kendi yazdıklarını 
kitaplaşmış olarak görmesi, videolarının izlenmesi kadar he
yecan verici olabilir, diye düşünüp kabul ettim.
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Aslında günlük tutmayı çocukça buluyorum. Yakında on 
üçümü tamamlayacağım. Bu yüzden bilmem kimin günlüğü 
gibi olmaması gerekir değil mi? Gerçi izlediğim youtuberlar 
bazen öyle aptalca şakalar yapıyorlar ki zekâ yaşları altı falan 
olmalı diye düşünüyorum. Neyse, annemin dediğini yapaca
ğım (Mutlu musun anne?); sanki karşımda izleyiciler varmış 
gibi, bunları videoya kaydediyormuşum gibi hayal edeceğim. 
Bu yüzden ajandanın ilk sayfasına koca harflerle Ünsüz You-
tuberın Günlüğü yazdım. Eğer kitaplaşırsa bu ismi taşısın iste
rim. Kulağa güzel geliyor.  Belki de kitaplaşma işi hayal olacak. 
Zaten o aşamaya gelirsek sanırım başka bir problem daha çı
kacak. Annem yazdıklarıma sansür uygulayacağından gün
lüğüm kuşa dönecek. Acaba günlüğün adını “Kuşa Dönmüş 
Youtuber” mı koysam?

Umarım hayatımda bu deftere yazacak heyecanlı şeyler 
olur da bir gün, “Evet arkadaşlaaar! Bugün karpuz nasıl ke
silir, onu anlatacağım!” demek zorunda kalmam. Gerçi geçen 
gün altı yaşında bir kızın “Kalem kutumda ne var?” başlıklı 
videosunu izledim ve izlenme sayısı yedi yüz bindi! İnanabili
yor musunuz, kalem kutumda ne var! Sonra da aynı kızın, “Ha
ribo Yedim” diye başka bir videosunu izledim, videonun so
nunda kustu. Numara falan değil, gerçekten kusuyor ve bunu 
yayınlayan bir ailesi var. Haribo Yedim’i de beş yüz bin kişi 
izlemiş; yani yarım milyon insan, işi gücü bırakmış, altı yaşın
da bir çocuğun kusmasını izlemiş!  Ben ne yapıyorum, o kızı 
kıskanmak durumunda kalıyorum, çünkü onun ailesi kame
ranın karşısında kusmasına izin verirken bizimkiler kameraya 
konuşmama izin vermiyor. Yazacakmışım! 

Konuşmakla yazmak aynı şey değil, bunu herkes bilir. 
Yazmak daha zor ve sıkıcı, ayrıca yazarken konuşmanın do

ğallığını veremiyorsun ama ben elimden geldiğince doğal ol
maya çalışacağım. Peki ne anlatacağım? Daha önce dediğim 
gibi makyaj hakkında konuşmayacağım, zaten Youtube’ta se
kiz yaşında kızların bile makyaj videoları var. Yaptığım alışve
rişi de anlatmayacağım, yok şu bluzu şuradan aldım, bu tokayı 
buradan aldım falan da olmayacak. Akrabalara, arkadaşlara 
çirkin telefon şakaları yapıp onu anlatacak da değilim. Küfürle 
güldürme kolaylığına da kaçmayacağım. İlle de küfür duymak 
istiyorsanız sınıfınızın en zorba çocuğuna dayılanın, canlı 
canlı duyarsınız zaten. Eee, geriye ne kalıyor? Size ne anlata
cağım?  Tabii ki en iyi bildiğim şeyi; kendimi, bizim sınıfı, âşık 
olduğum çocuğu (Kitaplaşırken buranın annemin sansürüne 
takılacağı kesin.), Arel’i, bazı öğretmenlerimi... Anladınız işte, 
çevremde ne olup bitiyorsa onu anlatacağım.
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2. Bölüm

SİYAH PİYON 

Evet arkadaşlaaaar... Tanışma faslından sonra ilk hikâ
yemiz başlıyor. Boynumda gördüğünüz zincirin ucundaki 
siyah piyon sizin de dikkatinizi çekmiştir. Çekmediyse bile  
şu andan itibaren çekiyordur. Yedi yaşımdan bu yana hep 
boynumda. Hikâyesi şöyle: Doğum günümdü. Babam masa
sında yoğun bir çalışma içinde. Yanına yaklaştım, “Hediyem 
nerede?” diye sordum. Heyecanla cevap bekledim. Mutlaka 
bir şey almış olmalıydı, annemin hediyesi kıvırcık saçlı bebek 
elimdeydi ve babamın hediyesini de bir an önce görmeliydim. 
Yüzündeki şaşkınlığı o yaşta çözememiştim, yalnızca işini böl
düğüm için biraz sinirlenmiş gibiydi. 

Çekmecesini açtı. Kalemleri, kâğıtları, pilleri, kabloları, 
CD’leri karıştırdı ve en dipten bir şey çıkardı.

“Kapa gözlerini Ezgi.”
Gözlerimi sımsıkı yumdum.
“Uzat elini...”
Elimi uzatıp bekledim. Ayıcık mı? Saç bandı mı? Renkli 

kalemler mi, belki de otuz ikili pastel boya. Avcuma koyduğu 
şey benim aklımdan geçenlerin hiçbiri değil gibiydi. 

“Hadi aç gözlerini.”
Kirpiklerimi araladım ve siyah piyonla ilk o zaman karşı

laştım.
“Bu mu hediyen?” 
Hiç beğenmemiştim, bir yaş daha küçük olsam kesin ağ

lardım.
Başını salladı.
“Çok güzel değil mi?”
“Ama neden bir tane? Satranç tek taşla oynanmaz ki.”
Yine başını salladı.
“Biliyorum, zaten bunu satranç oynayasın diye vermiyo

rum. Bu taş çok özel, Tahran’a gittiğimde seni düşünerek al
mıştım, doğum gününe kadar çekmecemde sakladım. Paket 
yapamadığım için özür dilerim güzel kızım. Sakın unutma, 
çok özel bir taş bu.”

“Özel mi? Nasıl özel?”
“Satan adam dedi ki, avcunda beş dakika ısıtıp bir şey di

lersen gerçekleşirmiş.”
İşte o zaman, yedi yaşındaki beynimde havai fişekler pat

lamıştı. Babam bana dünyanın en özel, en güzel hediyesini 
verdi sanmıştım. Ne kadar aptalmışım... 

“Bütün dileklerimi, öyle mi?” 
Babam biraz düşündü.
“Sanırım bazılarını, yani mantıklı olanları gerçekleştirebi

lir, belki de onu ne kadar istediğine bağlı.”
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O sıra annem geldi yanımıza.
“Çocuğun kafasını böyle saçma sapan şeylerle karıştırma.” 

dedi ve bir saat sürecek tartışmayı başlattı. Siyah piyonu alıp 
odama kaçtım. O akşam odamda öyle çok deneme yaptım ki.  

“Şu mavi kalem masadan düşsün.”
Kalem düşmedi.
“Pencerem kendi kendine açılsın.”
O pencere açılmadı.
“Arel kapımı tırmalasın.” 
İşte bu gerçekleşti. Yedi yaşında bir çocuk olarak mucize

lere inanmak istiyordum. Babamın doğru söylediğini, siyah 
piyonun bazı dilekleri gerçekleştirdiğini düşündüm, ama ba
zılarını... Belki de cansızlarla ilgili olanları değil de canlılarla 
ilgili şeyleri gerçekleştiren bir gücü var, diye düşünüp babamı 
haklı çıkarmaya çalıştım. 

“Nereden geldiğini bilmiyorum, takım arkadaşlarına ne 
oldu bilmiyorum ama artık benim parçam olacaksın.” gibi bir 
şeyler mırıldanıp onun parlak siyahlığına doğru üfledim. O an 
kendimi avcunda güçlü bir enerji tutan periler gibi hissettim. 

Babam bir yıl sonra piyon hakkında yalan söylediğini iti
raf etti. Tahran’daki satıcı hikâyesini uydurduğunu söyledi. 
Doğum günümü aslında unutmuş ve çekmecesinde o taş eline 
gelince de bu hikâye ile elime tutuşturmuş. Keşke doğruyu o 
zaman söylemiş olsaydı; unuttum, yarın alsam olmaz mı de
seydi. Yine de işin doğrusunu anlatırken yanakları kızardığı 
için babamı affettim. Cansız varlıkların hiçbir dileği gerçek
leştirmeyeceğini, böyle saçma bir şeye inanmamam gerektiği
ni söyledi. Sekiz yaşında bir kızın bunu anlayacak olgunlukta 
olduğunu sanıyordu ama galiba yanılıyordu. Biraz büyümüş
tüm tamam ama güçleri olan, dilek gerçekleştirebilen piyon 

efsanesini bir anda silip atamazdım, onu ömür boyu kendimle 
tutacaktım, kendimle ve hikâyesiyle birlikte. On yaşına geldi
ğimde siyah piyona zincir taktırıp boynuma astım. O zaman
dan bu zamana benimle. İnsanların kolayca yalan söyleyebil
diklerini bana hatırlatsın istiyorum. 

Evet arkadaşlar, böylece beni biraz daha tanıdınız, kana
lıma abone olursanız size daha neler anlatırım kim bilir? (Ben 
bile bilmiyorum aslında, ben bilmiyorsam kim bilebilir!)

Yeni videomu bekleyin, söz veriyorum, kendimi fazla öz
letmem. Sizi seviyorum! (İşte koca bir yalan; sizi tanımıyorum 
neden seveyim, ama Youtube’takiler bunu çok sık söylüyor, 
tribünlere oynamak dedikleri yoksa böyle bir şey mi? Aslın
da sevdikleri tek şey, kendi görüntüleri. Kıskandığımı düşü
nüyorsunuz değil mi? O zaman “Haribo Yedim” videosunu 
izlemeyi hak ediyorsunuz, bir daha görüşmeyelim en iyisi.)


