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1985 Taşköprü/Kastamonu doğumlu olan Canan Güven, 
İşletme mezunudur. Üniversite eğitimi süresince, edebi-
yat, sanat, tiyatro ve kişisel gelişim alanlarıyla yakından 
ilgilendi ve eğitim hayatı boyunca tiyatro dalında oyuncu 
olarak görev aldı. 
Hikâye, araştırma ve deneme yazılarını 2021 yılından beri 
kişisel blog sayfası www.cananguven.com adresinde ya-
yınlamaya devam ediyor. Ayrıca arkeolojiye olan merakı 
dolayısıyla sık sık keşif gezilerine çıkarak ziyaret ettiği 
coğrafyanın tarihi dokusunu ve sembollerini incelemek-
tedir. 
Evli ve iki çocuk annesi olan Canan Güven, tutkuyla bağlı 
olduğu ve de ona şifa kaynağı olan yazılarıyla bütünleşe-
rek özgün bir yazar olmayı hedeflemektedir. 
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TEŞEKKÜR

En derin sevgi ve şükranlarımla…
Yazma sürecim; yazdıklarımı önce kendimde tutarak 

başladı, sonra paylaşmam gerektiğini öğrendiğimde blog 
sayfamda yayınladım ve şimdi ise bir kapak altında sizle-
rin avucuna sevgiyle sunuyorum. Yazmanın kıymetini ve ye-
teneğini ardında bıraktığı bir günlükle anlatarak, açtığı bu 
yolu, nefesim ve kalemim tükeninceye kadar yürüyeceğim… 

Canım babamın ruhuna sevgiyle adıyorum. Annemin 
elinde not kâğıtlarıyla kapımı çalıp, “Bak sana ne anlataca-
ğım!” dediği günler için bilgeliği, dik duruşu ve desteği için 
teşekkür ediyorum. 

Bu yolda beni cesaretlendiren can dostlarım; Gönül Er-
turan ve Tülay Tekeci’ye, her şeyden önce ablalık yaparak, 
tecrübesini paylaşıp destek olduğu için Oya Engin’e, değerli 
arkadaşım Gökhan Cömert’e ve her gece yazmak için otur-
duğumda beni motive eden sevgili eşim Serkan’a ve de kıy-
metli çocuklarım Tuana ve Kerem’e çok teşekkür ediyorum. 
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BOYUT

Kalbinin konuşmasını istercesine ellerini yumruk yaptı ve diş-
lerini sıktı. Dile gelip konuşsa ancak anlayabilirdi, sezgilerine 
bu kadar kendini kapatmış birisi için belki de artık korkularıyla 
yüzleşme zamanı gelmişti. Karanlıktan korktuğu için böylesi bir 
yürüyüşe tek başına çıkmak istemezdi. Her şey olağanken kor-
kularımıza sığınırdık, peki ya olağandışı hâl almış hayatlarımız 
varsa? Korkacak bir şey olmadığını düşünüp “Evet her şeyle yüz-
leşmeye hazırım!” dercesine korkularımızın üstüne koşar adım 
gitmez miydik? Mızmızlanıyorsak demek ki henüz her şeyin yo-
lunda olduğu bir hayatımız vardır, şikâyet edecek tek nefesimiz 
kalmadığındaysa korkularımızla yüzleşme noktasına gelmişizdir. 

Gecenin bir vakti hava soğuk ve rüzgârlıydı, karanlığı da o 
kadar keskindi ki bir an kör olduğunu düşündü. Korkudan kal-
bi hızla çarpıyor, nefes almakta zorlanıyor, dizleri zangır zangır 
titriyordu. “Acaba korkularımla yavaş yavaş mı yüzleşseydim?” 
diye düşünürken hâlâ mızmızlanabildiğini ve iç dünyasında de-
vam eden bağımlılıkları olduğunu fark etti. “Hayır! Artık yeter” 
dercesine sessizce kıyıya yanaşıp çekilen dalgaların yanı başında 
yalınayak yürümeye koyuldu. Her yer zifiri karanlıktı, böylesi bir 
yerde dokunuşların getirdiği yönelim paha biçilemezdi. Ayakları 
ıslak kumların üzerinde gezinirken adımlarının kutsallığını fark 
etti, bu adımların sahibine ve ona bu ayakları verene şükretti 
oysa bunca yıl yürümek bir lüks değil de verilmesi gereken sıra-
dan bir özellikmiş gibi hissetmişti. 
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Göremediği dalgalar sanki sessizce adımlarını izliyor, korku-
larından arınıp attığı her adımda teşekkür eder gibi ayaklarını 
okşuyordu. Kumların her bir tanesini hissederek gözleri kapalı, 
huzurla yürüdü. O an aklına ormandaki o uzun yolda gözlerini 
kapatıp kollarını açarak endişesizce yürüdüğü günler geldi. Kar-
şısına çıkacak her engele gözünü kapatıp, rüzgârı dost edinerek 
kollarını dans ettirdiği günler…

Korku yavaş yavaş vücudundan çekilmeye başladı, dalgala-
rın ve kum tanelerinin ona yardımcı olduğunu hissetti. Bu öyle 
bir histi ki içerisinde samimi bir şefkat ve kucaklayış vardı. Göz-
lerini açmaya karar verip kıyıda bir yere oturdu, dizlerini göğsü-
ne çekerek kollarıyla bacaklarını bağlarken uzaklara daldı, yıl-
dızlar onun ait olduğu gezegeni terk etmiş gibiydi. Bu kadar zi-
firi karanlık normal olamayacak kadar korkunç geliyordu ancak 
yürüyüş yapmanın verdiği güçle korkuları azaldığından bir süre 
sonra tekrar yürümeye karar verdi. Ayağa kalkarken uzaktan mi-
nik bir ışık belirtisi dikkatini çekti. Sakin sakin hareket eden bir 
kayık ona doğru geliyordu. İçindeki gaz lambasının yaydığı ışıkla 
aydınlanan bu gizemli kayıktan başka bir şey görünmüyordu or-
talıkta.  

Kayığın içi boştu, anlaşılan gaz lambası kendi kendine yanı-
yordu. Kim bırakmıştı? Kayığın kürekleri ıskarmozlarda takılı 
vaziyette, çekilmeye hazırdı. Sahibi tarafından hazırlanmış ve 
özenle istikametine yollanmış bir kayık gibiydi. Bir tarafı inanıl-
maz ürküyor diğer tarafı kayığa binmek istiyordu. 

Usulca adımını atarak bindi ve gaz lambasını eline alarak 
etrafına göz gezdirdi, dikkatini çeken ilk şey kayığın zemininde 
kara bir deliğin oluşuydu ama asıl enteresan olanı, delikten içe-
riye su girmemesiydi. Sanki etrafı özellikle korunuyor gibiydi. Bu 
kadar ilginç görünen kayıktan ürkse de korkularıyla yüzleşmeye 
hazır olduğu günün hakkını vermek istiyordu. Işığı kara deliğe 
doğru tutarak incelerken, korkuları yavaş yavaş azalıyordu. De-
rinlere giden boşluk hissi ile birlikte gözleri ve zihni, ardından 
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da bedeni kara deliğe doğru çekilmeye başladı. Artık düşünceler 
susmuştu, kara delik onu çağırıyordu. Çağrıya kayıtsız kalamaya-
rak kendisini serbest bıraktı ve kara deliğin içinden geçti. 

Kara delik onu bir okyanusun geniş kumsallı kıyısına yak-
laştırdı. Ortalık oldukça hareketliydi. Uzun, genişçe bir kayığın 
baş, kıç ve yanlarında duran dört kişi vardı. İki erkek ve iki ka-
dın, fırtınanın boyun eğdirdiği kayığı dengelemeye çalışıyordu. 
Kadınların üzerinde dalgıç kıyafeti vardı. Konuşmaya karar verip 
yanlarına yaklaştı ama sesini duyuramadı. Uzun siyah saçlarını 
atkuyruğu yapmış dalgıç kadınlardan birinin omuzuna dokundu, 
kadın sanki sinek konmuş da rahatsız olmuş gibi eliyle omuzunu 
silkeleyerek kayığın dengesi için mücadele vermeye devam etti. 
Kimse onu görmüyor ve duymuyordu.  

Okyanus kabarmış, dalgalar o kadar büyümüştü ki sanki son 
çare her birisi bir ucuna oturarak kayıkla açılmaya karar vermiş-
lerdi ve bir felaketten kaçarcasına telaşlı, endişeli görünüyor-
lardı. Okyanusun ortasında havada süzülerek onları izlemeye 
başladı, dev bir dalga gelip kayıklarını altüst edene kadar takip 
etti onları. O kadar üzgündü ki ne yapacağını bilemedi; beyaz 
renkli kayık, bir kâğıt parçası gibi savruluyor, saçını atkuyruğu 
yapmış kadın su yüzeyinde kalmak için çırpınıyordu. O sırada 
okyanusun tam ortasında, gümüş renginde dev gibi boynuzları 
olan, metrelerce uzunlukta bir varlık belirdi. Okyanusa düşenleri 
sırtına aldı, kimsenin duymadığı ve görmediği kadın da kendini 
onlarla birlikte bu canlının üstünde buldu. O kadar hızlı gidiyor-
lardı ki dev dalgalar adeta yarılıyordu. 

Sonra nasıl olduysa kendini bir anda bu sefer ormanlık bir 
alanda buldu. Tıpatıp kendisine benzeyen birisi bankta oturu-
yordu, etrafında oyun oynayan bir kız bir erkek çocuğu vardı. O 
kadar kendisiydi ki tek farkı duruşu, saçlarının sarı oluşu ve ke-
mik çerçeveli koyu kahverengi gözlük takmasıydı. Duruşundan 
asalet ve güç yansıyordu. Gerçek hayatında da kendisinin bir er-
kek ve bir kız çocuğu vardı ancak bu çocuklar kendi çocukların-
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dan küçüktü. Neler oluyordu? Kimdi bu kadın? Nereden geldiği 
belli olmayan bir ses şaşkınlığını artırdı: “Orada oturan kadın 
diğer sen, başka bir sen, o da sensin.” 

Gördüğü kadının özelikleri sırasıyla ona aktarılırken merak 
içerisindeydi. Sanki bankta oturan diğeri, duymuşçasına gerçek 
dünyasında yapmak istediklerini tek tek yerine getirmişti. Garip 
ses konuşmaya devam etti: “Bu açılan farklı dünya ya da adına ne 
dersen! Düşündüğün her şey bir yerde gerçekleşiyor, inandığın 
ve içinde bağlı olduğun dünyada görünür kılmak için, bazı şey-
leri ardında bırakman gerekir. Korkuların seni bir deniz kıyısın-
dan okyanusun dev dalgalarına bıraktığında kayığın değişmedi, 
yani fıtratın aynıdır, tıpkı bu bankta oturan diğer sen gibi. Kayı-
ğın dört tarafına yerleşen iki kadın ile iki erkek ise dört temel 
inançla kayığını dengeleyebileceğin mesajını verir; hepsini bir 
köşesine oturtmalısın, sağ elinin ve kolunun güçlü olması gibi bir 
tarafı daha güçlü olacaktır ama hepsini bilerek yol alman gere-
kir. Yoksa dengelenmemiş bir kayıkla okyanusun dev dalgalarına 
adım bile atamazsın. Ne zaman dengelersen o zaman okyanusa 
yolculuk başlar. Dev dalga geldiğinde baskın olan inancınla okya-
nusun derinliklerinden bir kurtarıcı çıkartabilirsin. Elini kaldır-
mış, dalgalarla boğuşan ve dikkatini çeken o dalgıç kadın senin 
dişil sezgilerini aktive edecek olan inancındır. Dört temel inancın 
bazıları erilliğini bazıları da dişil tarafını aktive edecektir. Seni 
dev dalgaların sularında boğulmaktan kurtaran ise dişiliğin ver-
miş olduğu sezgilerini aktif hale getirmenle olacaktır.” 

Sesin susmasıyla uykusundan uyandı. Oğlunu uyutmak için 
yanına uzandığında içinin geçmesiyle uykuya dalmış, uyandı-
ğında ise zihni allak bullak olmuştu. Rüyanın etkisiyle yatağın 
kenarında ellerini bacaklarının arasına alarak tıpkı cenin pozis-
yonunda düşünmeye koyuldu. Mesajı almıştı, inandığı yol son 
yolculuktu ancak her şey sondan değil, baştan değil, eşit ağırlıkta 
var olabilirdi. Her inanç ona yeni bir pencere, yeni bir güç kata-
caktı. Ancak rüyasında gördüğü o karanlıkta kalmanın cesaretini 
rüya içinde rüya görürken de gerçekleştirebilecek miydi? Der-
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lerdi ancak idrak etmesi zor olurdu: Dünya bir rüya, gördüğün 
rüya ise rüya içinde bir rüya. Hangisi gerçek bilinmezdi, kalbini 
heyecanlandıran o banktaki kadına yaşattırdığı düşünceleri, bu 
rüyada da yaşayabilecek miydi? 

İnanmaktan korkulan ve her şeye fanatikçe yaklaşılan sis-
temde, sonuna kadar sezgilerinle yol almanın ödülü, dalgaları 
yararak seni kurtarmaya gelen kurtarıcıyı yollatana inancının 
olmasıdır.

Her neye inanıyorsan ona sarıl ama kimsenin inancını da 
yok sayma; onların inandıkları olmadan, sadece senin inancınla 
okyanusa adım bile atamazsın. Tehlike ve felaket anlarında seni 
dengeleyecek dört güce, dört temel inanca da sahip olabilmeli-
sin. Yol aldığın okyanusta boğulmamak içinse kendi inancınla 
kuvvetlendirdiğin sezgilerin seni sırtına alabilmeli ve süratle 
tüm zorlukların üstünden geçirebilmelidir. Dalgasız denizin kı-
yısında gözlerini kapatmışken, korkularınla yüzleşebilecek ce-
sarete sahip olabildiğinde, sezgiler perde perde kendisini sana 
açacaktır. Başka bir boyuta varabilmen, seni kurtaracak olan o 
delikten geçebilmen için gaz lambasına ihtiyacın var. Düşüncele-
rin, olmadık yerden ayağına kadar süzüle süzüle gelir, binersin, 
görürsün ve gidersin. 
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Altı üstü yaşayıp gideceğiz!
Öyle yaşamak altı üstü meselesi değildi. 

Nefesine tutunmak ve varlığına şükretmek,
yaşamı ciddiye almak!

Boynunda sıra sıra dizilmiş deniz kabukları
size hiç ölümü hatırlattı mı?

Dizilen deniz kabukları, ölümün varlığını hatırlatıyordu;
ölümü hatırlamak için!

Öyle mermer taşlı mezarlıkların varlığını görmekten çok, 
deniz kabuklarını görmek de yeterliydi. 

Yaşam ve ölüm arasında olduğunu görmek için 
kıyıda bekleyen deniz kabuklarının mezarlığında olmak yeterliydi. 

Engin suların kucağından bırakılmış ve kabuklarını 
karaya vurmuş, kurumuş deniz kabukları. . . 

Yaşamdan karaya fırlatılan denizin varlıkları. . . 
Ya vardın ya yoktun!

Başlangıç ve sonun aynı kıyıda var olduğunu görmek gibiydi,
dünyada olmak. . . 

Karada var olmak artık onlar için yaşamak değildi. 
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KENDİRDEN ÇADIRLAR

Traktörlerden çıkan motor sesleri ile açtı gözlerini sabahın ilk 
ışıklarında. Kafasını kaldırıp araladı perdesini, telaşla çizmele-
rini dizlerine kadar geçiren teyzelerle amcaları seyretti. Koku-
su şimdiden burnuna gelen o ıslanmış çubukların, komşularının 
bahçelerine gelişini hayal etti. Üzüldüğü tek şey, komşularının 
bahçesine girip karşı karşıya ve çapraz şekilde dizdikleri çadırı 
andıran bu çubuklarla artık oyunlar oynayamayacak oluşuydu. 

Mahallesinde pek kız çocuğu olmasa da o tek başına mutfak-
tan kaçırdığı bardak ve tabaklarla şakacıktan çay yapar, yastığı 
ve battaniyesi ile çadırda kalıyor gibi hayaller kurardı. Ona çadır 
hissini yaşatan çubuklar ise kendirin ta kendisiydi. Sokakta kız 
çocuğu bulamadığı bazı zamanlarda erkek çocuklarının oyunla-
rına eşlik eder, onlarla saklambaç oynar ya da tellerle çevrilmiş 
bahçelerde hoplaya, zıplaya maceralara dalardı. Bir keresinde 
arkadaşı ondan kaçarken yüzü bahçe telinin sivri yerine geldi ve 
kanadı. Arkadaşı sinirini ondan çıkarmak isterken, o yine çadı-
rındaki kuytu yerine saklandı. Bu çadırlar korunağı, evi, kendisi-
nin adını verdiği hayal sarayıydı. 

Kendir diye bildiğimiz bitki o kadar da kolay büyümüyor ve 
toplandıktan sonra bir sürü aşamadan geçiyordu. En sevdiği şey 
kendirin her aşamasının hayatına macera katmasıydı. Şimdiyse 
gölde ıslanmaları için bekletilecek çubukların iplikleri ayrılacak 
kıvama gelince, bahçelerine alıp onları soyacaklardı. Topladıkları 
iplikleri fabrikalara jüt ipliği ya da urgan olması için gönderecek-
lerdi. Kalan çubuklar evlerin duvarlarına dizilip kurutulduktan 
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