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ASPIE GÜNCESİ 5… 
 
Bu yazıyı Elan Valley’ de internetin ve cep telefonunun olmadığı, elektriğin jeneratörle çalıştığı, 
sobayla ısınan, sıcak su ve yemek için mutfağında odunla çalışan eski bir Aga fırının olduğu 
yüzyıllık bir köy evinden yazıyorum. Dışarıda müthiş bir fırtına var. Odada sobanın çıtırtısı ve 
rüzgarın uğultusu dışında hiçbir ses yok… 
 
Buraya ocak ayının sonunda doğru geldim. On gün sonra burada geçirdiğim ilk iki ay bitmiş 
olacak, haziran ayında tekrar döneceğim. Çok uzun yıllardır Galler’in ortasında, insanlardan 
uzakta, doğanın içinde bir taş kulübede yaşamak istiyordum. Bunun  hiç kolay olmadığının da 
farkındaydım ama bu isteğim hiç azalmadan her zaman yüreğimin bir köşesinde durup 
duruyordu. O nedenle de birkaç yıl sonrası için böyle bir yerde yaşama planı yapmaya 
başlamıştım… Elan Valley projesi bana bu deneyimi hayata geçirme fırsatı verdi. Geçen 
sonbaharda yapılan başvurular arasından benim projemi seçerek beni bu yılın “Elan Valley 
Kadını” seçtiler. Farklı aylar olmak üzere bu yıl içinde altı ayı burada geçireceğim. Her hafta 
farklı alanlardan, farklı ülkelerden sanatçı ya da sanatla ilgilenen ama farklı meslekleri olan  
kadınlar gelip benimle bir hafta burada kalıyor/kalacak. Onlarla geçirdiğim bir hafta içinde her 
gün saatler süren uzun yürüyüşler yapıp, birlikte çeşitli üretimler yapıyoruz. Kimi gün vadilerde, 
kimi gün dağlarda, kimi gün ormanlarda yürüyoruz… Kimi zaman çamurlara bata çıka, kimi 
zaman kayaların üstünden tırmanarak, kimi zaman kocaman çalıların arasından, kimi zaman 
nehirlerin içinden geçerek yürüyoruz… Her misafirim, kendi deneyimlerini paylaştığı bir not 
defteri tutuyor… Bu defterler projenin sonunda Elan Valley’in tarih arşivine kaldırılacak… Sevgili 
Akın Olgun’un deyimiyle gerçek anlamda buranın tarihine not düşmüş olacağız. Ayrıca proje 
bitiminde burada üretilen işlerden de bir sergi açılacak. Bu proje ile ilgili daha fazla ayrıntı 
öğrenmek isteyenler yaşadığım ve yaşanacak olan tüm süreci “meltemarikan.blogspot.com” 
internet adresinden takip edebilir. Ancak bu blog da bu projenin bir parçası olduğu için ne yazık 
ki İngilizce…  
 
Burada yaşadığım ilk iki ay, hayatımda olan bir sürü belirsizlik, kaos, anlaşmazlık ve karmaşaya 
rağmen ne kadar huzurlu ve net olabildiğimi gördüm. O nedenle de bu yılın sonunda Elan 
Valley’de yaşamanın hayatımı ve beni nasıl değiştireceğini merakla izliyorum.  
 
Çünkü… 
 
Doğanın ortasında, son derece basit bir yaşamın içinde çok mutlu olduğumu anladım. Şehir 
yaşamına ve o yaşamın yarattığı benim için karmaşık olan insan ilişkilerine uygun 
olmadığımdan emin oldum… Gördüm ki insanları gerçekten anlayamıyorum. Anladığımı 
sandığım her seferinde bir kez daha anlamadığım gerçeğiyle yüzleşiyorum… Neyi kaçırıyorum 
hiç anlayamıyorum, ama hep bir şeyleri kaçırıyorum… Ne kadar doğru yapmaya çalışırsam 
bakıyorum ki yine yanlış olmuş… Sanırım otizmden dolayı bir yanım ya çok saf ya çok aptal ya 
da o kadar çok kendi dünyama gömülüyorum ki dışarıdaki dünyayı doğru algılayıp 
yorumlayamıyorum. Sanıyorum ki yakınımdakilerle aynı dünyayı paylaşıyoruz… İnsanlardaki ani 
algı değişikliklerinde kilitleniyorum… Ne, ne zaman, nasıl değişti takip edemiyorum. Onca 
tecrübeden sonra hala insanların söylediklerini doğru kabul ediyorum. Bir kişi seni arayamadım 
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çok yoğundum dediğinde, gerçekten yoğun olduğu için beni aramadığına inanıyorum, aklıma hiç 
aslında benimle konuşmak istemediği gelmiyor. Sonradan anlıyorum ki, aslında o bir bahane 
imiş… Burada yaşarken insanlarla yakın ilişkileri beceremediğimi kabul ettim. O nedenle de 
sevdiğim insanlarla bile aramda bir mesafe bırakmaya karar verdim… Bir otizmli olarak sosyal 
ilişki dinamiklerini kesinlikle anlamadığımı kabul ediyorum, o nedenle sosyal ilişkilerimi mümkün 
olduğu kadar minimumda tutmaya karar verdim. Sanırım benim için en doğru olan insanları 
uzaktan sevmek…   
 
Nihayet, gerçekte beni içten içe korkutan, güvensizleştiren, içimde suçluluk duygusu yaratan 
şeyin, sevilmemek ya da yalnız kalmak korkusu olmadığını anladım. Sevilmek tabii ki çok güzel 
ama sevilmek adına bile olsa bu karmaşık insan ilişkileri yüzünden sürekli suçluluk duyduğumu, 
sürekli güvensizlik hissettiğimi artık net olarak görüyorum. Bu ne yazık ki çocukluğumda da, 
gençliğimde de, şimdi de hep böyle olageldi… Sanırım benim dünyayı algılamamla diğerlerinin 
algısı bir noktada çarpışıp kaza yapıyor ve ben o noktayı hep kaçırıyorum… O noktaya 
gelmemek için de sürekli çabalıyorum ama…  
 
Doğanın içinde, etrafında hiçbir şeyin olmadığı, fırtınada ağaçların devrildiği, yağan azıcık bir 
karın bile ulaşımı engellediği bu küçük taş evde anne karnındaki bir bebeğin güveni içinde 
yaşıyorum. Sobalı bir evde yaşamanın getirdiği rutinin beni ne kadar sakinleştirdiğini gördüm… 
Yaşamak ve huzurlu olmak için aslında ne kadar az şeye ihtiyacım olduğundan emin oldum… 
Yağmurda, çamurda, fırtınada, karda yürümek, dağlara tırmanmak, odun kırmaya çalışmak, 
kömür taşımanın beni yormadığına, tam tersi bedenimle farklı bir ilişki kurmama sebep 
olduğuna şahit oldum. Ve bu projeden sonra artık şehir hayatına veda etmenin zamanının 
geldiğinden de emin oldum.   
 
İnternetin ve telefonun olmadığı bir hayat ise bambaşka bir tecrübe yaşattı bana. Gerçekte  
hepimizin, kendi algımızın yarattığı kendi dünyamızda yaşadığımızın farkına vardım. O dünyada 
neye inanıyorsak aslında gerçek oydu. Olanın nasıl olduğu değil, olanı zihnimizin nasıl 
şekillendirdiği önemli olan… Gerçeğimiz zihnimizde zihnimizle oluştuğu içinde artık gerçekler 
konusunda niye insanların birbiriyle hemfikir olmadığını anladım. Senin gerçeğin… Benim 
gerçeğim… Dünün gerçeği… Bugünün gerçeği… İçinde bulunduğum anın gerçeği… Yeni 
bakışımın gerçeği… Hislerim değişince gördüğüm gerçek… Hepsi de gerçek… Gerçek…   
 
Sosyal medya, internet, mesaj, görüntülü telefon gibi hızlı ve sürekli iletişim içinde kalmamızı 
sağlayan her türlü aracın da bizim zihnimizdeki dünyayı daha da abartılı algılamamıza neden 
olduğunu düşünmeye başladım. Sanıyorum yorumların, tepkilerin, takipçilerin, beğenenlerin, 
beğenmeyenlerin, nefret edenlerin, alkışlayanların zihnimizde yarattığı algı ile dünyamızı 
şekillendirmeye devam ederken, aslında tamamen kendimizden geçiyoruz. Algımız, hırsımız, 
korkularımız, beklentilerimiz, zihnimiz, içimizdeki sesler… Ben’lerimiz… Çok kalabalık ve çok 
yorucu...   
 
Kendimle kurduğum ilişkinin “bana rağmen” çevremin beklentileri, sözleri, tepkileri, yorumları ve 
bunların benim korkularımla nasıl çakıştığı veya çeliştiği ile belirlediğimi DEHŞETLE fark ettim. 
O nedenle de kendime etrafımda bulunan somut durumlara konsantre olmayı öğretiyorum. 
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Fırtınanın sesi gibi, sobanın ısısı ve çıtırtıları gibi, rüzgarın uğultusu, yağmurun ıslaklığı, odunun 
kokusu, dumanın isi… Zihnimi dinlemek yerine, sevdiğim, yıllardır istememe rağmen bir türlü 
cesaret edemediğim, yapamayacağımdan korktuğum şeyleri denemeye konsantre oluyorum. 
Uzun çok uzun yıllardan sonra korkmadan keyfim için resim yapmaya başladım… Yargılardan, 
eleştirilmekten, başarısızlıktan korkmamayı öğreniyorum… Sessizliğin içindeki huzura kendimi 
bırakmayı deneyimliyorum. Paylaşmanın, paylaşabilmenin farklı bir yanı olduğunu keşfetmeye 
başladım… Kimsenin sorumluluğunu üstlenmeden, kendimle, kendim için, kendi seçimlerimin 
her türlü sorumluluğunu alma cesaretini göstererek; kimseden, en çok da kendimden 
korkmadan ve suçluluk üretmeden yaşamayı öğreniyorum. Doğa Ana benim için gerçekten 
müthiş bir öğretmen… Çok uzun yıllardan sonra yine yeniden öğrenmenin, öğrenmeye cesaret 
etmenin keyfine varıyorum. O nedenle de Elan Valley’de yaşamanın beni her gün biraz daha 
kendime ulaştıracağına inanıyorum…  



 



 




