
 

BAŞLARKEN 

İçinde bulunduğumuz salgın günlerinde kapandığımız 
yere sığmamız beklenemezdi. Bizler de “KERKENEZ’i 
batıdan doğdurmaya karar verdik. 
Neden Kerkenez. Belki de argoda "aptal, hödük" 
anlamına gelmesi. Hani bu yapmaya çalıştığımız da -her 
yaptığını bir çıkar için yapanlara göre- pek akıllı işi 
sayılmaz da... 
Kerkenez, ne kadar sizlerle birlikte olur doğrusu biz de 
bilmiyoruz. Bunu süreç içindeki durumu belirleyecek. 
Başlıyoruz. 
                                                                       KERKENEZ 

 
DÜŞLERİNE LAYIK OL 
İlyas Danyeli 

 
Bu akşam 

" Bir misafirliğe gitsem, 

Bana temiz bir yatak yapsalar; 

Herşeyi , adımı bile unutup 

Uyusam".  

Kimsin diye sormasalar. 

 

Bu akşam aklım "kelimelerden tanınmaz hale                                                                    

gelmiş" iken dünyaya  öyle baksam. 

"Bana öyle bakma" dese. 

 

Bu akşam aklımda  doymamış kelimeler kalsa.  

En hüzünlü şiiri yazsam.  

Neruda laf etmese. 

 

Bu akşam devrime ve aşka dair aç kavramları 

bulsam doyursam 

Devlet  bana laf etse. 

 

Bu akşam kalbim  "o viran ellerinde" kalsa.  

Gomidas  "uzat elini seni kurtarayım kuyudan" 

dese. 

 

Bu akşam bir düş görsem 

annem gelse  

bir daha gitmese 

  

Bu akşam Octavio Paz "düşlerine layık ol" dedi. 

Oldum. 

 Kızım bana gülümsedi. 
 

MİZAHIN İĞNESİ VE ÇUVALDIZI 
Fevzi DEMİR 

 
Ön notlar: 

“Mizah alaydan farklıdır. Alay edildiği zaman 
insan başkalarına güler. Mizah söz konusu 
olduğunda, insan başkalarıyla birlikte güler. Alay 
gerilim ve çatışmalar doğurur. Mizah ölçüsünde ve 
doğru zamanda kullanılırsa […] gerilimleri ortadan 
kaldırmak, son derece üzücü durumları çözmek, insan 
ilişkilerini ve bağıntılarını kolaylaştırmak için 
mükemmel ilaçtır. Kesin kanım şudur ki ne zaman 
mizah yapma fırsatı çıkarsa bu fırsatın kaçmamasına 
çalışmak toplumsal bir görevdir.” Carlo M. Cipolla 

“Saldırgan ya da korkutucu olmadan kurulu 
düzeni sarsan minicik bir devrimdir mizah; erdeme 
karşı da olsa geçici bir başkaldırı; amacı, insanı 
alçaltmak değil, zaten alçalmış olduğunu ona 
anımsatmaktır.” George Orwel 
Önce biraz gülümseyelim: 

- Homo sapiens’in insanla hayvan arasındaki eksik 
halka olduğu ileri sürülmüştür. 

- Ne yazık ki satın alamayacağımız homo sapiens 2.0 
çıkmak üzereymiş. 

- Dış görünümüyle ilerleme, deha, umut ve iyileşme 
olarak görünmeseydi kimse salak olmaya çalışmazdı. 

- Salaklık ciddi bir iştir, çünkü birçok salakça etkinlik 
ciddi ciddi yapılır. 

- İyi eğitilmiş bir eşeğin sahibini ölene dek 
kahramanca taşıması asla eşeğin ne kadar erdemli ve 

akıllı olduğunu göstermez. 
- Bizi salak yapan şeyler tekrarlardır, eşeğin vazifesini 

ezbere yerine getirmesi sahibinin hayrınadır, eşeğin 
değil. 

-Silahlı güç besleyen toplumlarda, bazı şeylerin 
hayatın kendisinden değerli olduğu inancı ezbere 

bilinir. 
- Çok derine inen uzmanın kuyudan çıkarılması 

zordur.  
- 1923’ten beri birkaç defa değiştirilmekle birlikte 

Sayın Cumhurbaşkanı bize karşı hep iyi davranmıştır. 
- Ölen kardeşim Bill’le ben ikizdik. 15 günlükken 

birimiz vaftiz havuzunda boğuldu. Ama kimin? 
boğulduğunu kimse bilmiyor. Ya ben boğuldum ya da 

Bill. Mark Twain 
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- Yemek aralarında çalışmayı sevmem. 

- İçki işinize engel oluyorsa işinizi bırakın. 
- Godot’un yanıtı, “bekleme yar ben gelemem”. 

 

Şimdi yine ciddi olmayalım da; 

Mizaha aklın sanatı, zekanın zekatı diyorlar! 

Mizahın Türkçe karşılığı olarak kimileri Güldürü 
diyor, kimileri de Gülmece, ben ise Mizahın 
Türkçesi olarak Mizah sözcüğünü kullanıyorum. 
Tabi bu da bi mizah. 

Burada iki yön ve konu var aslında Mizahın 
konusu olarak insanı ele almak ve insanla ve 
insan türüyle dalga geçmek. Aslında buna da biraz 
değineceğim. 

Ama asıl değinmek istediğim insanın öyküsü ve 
halleri içinde mizahın, gülmecenin yeri.  

Daha doğrusu insanlaşma sürecinde mizahın ve 
esprinin yeri.  

Çünkü insanı olmuş bitmiş bir şey olarak da 
görebiliriz. Olmakta olan bir şey olarak da 
görebiliriz. Bana göre insan Olan değil Olmakta 
Olan bir varlıktır.  

Olmakta Olan bir varlık olarak çeşitli oluşlar 
çeşitli haller içinde bulunabilmektedir.  

Örneğin sözlü kültür içinde ve masal ve mitoloji 
çağında insan bir homo verbalis’tir, Matbaa 
çağında homo libris’tir. Şimdilerde homo 
elektronikus’tur. 

Olmakta olan bir varlık olarak insanın tarihinde 
mizahın ve gülmecenin yeri nerededir? 

Gülmek ve mizahın karşısına neyi koyabiliriz.  

Gülme Olumsuz emir anlanıdaki GÜLME!nin 
karşısındadır herhalde!  

Espri bilinçaltından çıkar diyen Freud’u 
unutmayalım. 

İnsanın doğadan pek farklılaşmadığı ilk halinde 
Doğa güçlerinin insanın gülmesine ve eğlenmesine 
karıştığı yoktur.  

İnsanın gülmesine bildiğimiz kadarıyla uygarlık 
ile işbölümü ile hiyerarşi ile karışılmaya 
başlamıştır.  

Biliyorsunuz insanlaşmaya ilişkin bir sürü 
açıklama var. Örneğin bildiğiniz el beyni beyin eli 
çalıştırır ve karşılıklı olarak birbirlerini yetkinleştirir 
diyen ünlü Marksist el emek kuramı vardır.  

Doğa güçlerinin insanın gülmesine ve  
 

eğlenmesine pek karışmadığı insanın ön çağlarında 
oyun insanı insanlaştırmıştır diyen bir de oyuncu 
insan homo ludens kuramı vardır. Ki bu bizim işimize 
yarayabilir. 

Oyun insanı insanlaştırmıştır diyen bu kurama 
göre oyun zekayı zeka oyunu geliştirmiştir.  

İnsanoğlu ilk önce kendisiyle; elinin ya da ayağının 
parmaklarıyla oynar, daha sonra arkadaşlarıyla, en 
sonunda da ilişki ve iletişim içinde olduğu tüm 
bireylerle. Biliorsunuz zengin parasıyla oynarmış fakir 
de sevgilisiyle! 

Bu etkinlik, tüm bir yaşam boyu devam eder gider. 
Friedrich Schiller, bu olguyu “insan, yalnızca oynadığı 
zaman tam bir insan varlığıdır” sözüyle özetlemiştir. 

Oyun, zekâ ürünüdür. Oyun oynayan insanın ya da 
hayvanın zekâ düzeyi, oyunun düzeyini ve kalitesini 
belirler. Zekâ düzeyi ne kadar yüksekse; oyun, o 
kadar çeşitli ve karmaşık olur. Bunun doğal bir 
sonucu olarak, doğadaki en zeki varlık olan insanın 
yarattığı tüm oyunlar çeşitlik, derinlik ve karmaşıklık 
düzeyinde hayvanlarınkinden çok daha çekici, 
yaratıcı ve renklidir. 

Çok zeki insanlar olduğumuz için iyi oyuncular ve 
mizah ustaları değiliz, çok iyi oyuncular olduğumuz 
için, mizah yapabildiğimiz için çok zekiyiz. Çocuk 
güler ve oynar önce. Biz konuştuktan sonra 
gülmedik. Güldükten sonra konuştuk. Çocuk önce 
güler sonra konuşur! 

 

Çok zeki olmaya başardığımız zaman artık Homo 
Ludens özelliğininin yanına bir de Homo Sapiens 
özelliği eklenir, yani bilen insan, akıllı insan! 
Düşünen insan! 

Yani düşünmek oyundan çıkmıştır! Zaten biz önce 
hep bir fikir cimnastiği yaparız, sözcüklerle 
kavramlarla bağlantılarla oynarız, jimnastik de 
öncelikle bir oyundur! 

Düşünen insanın başına uygarlık gelmiştir. Sınıf 
gelmiştir, Hiyerarşi gelmiştir.  

Pleistosen sonu ekolojik krizinden, Tufan 
felaketinden insan uygarlığa kentlere işbölümüne 
sürülerek kurtulabilmiştir. 

Bu yeni dünya yeni yasaklarla doludur.  Bu yeni 
dünyada esas ilke Ciddiyet’tir. 

Uygarlık bizi sıraya sokmuştur, hazırola geçirmiştir 
ve gülmeyi yasaklamıştır. 

GÜLME! Artık olumsuz bir emir kipidir. Biz gülelim. 
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SATAGON’UN SATAGONYASI 
Ayhan Altay 
Evvel zaman içinde… 
Ne evvel zamanı. Yine mi uyduruk masal 

dinleyelim diye bastım kendime itirazı. “Boş ver 
bunları” dedimse de olmadı. İçsesim sürdürdü: 

Zamanın birinde işte, bir ülke varmış; adı 
Satagonya. Satagonya’nın birde çok mu çoookkk ünlü 
“Satagon”  adında bir kaptanı varmış ki, her konuda 
uzmanmış. Uzmanlıklarının alanı, bulanı olmazmış. 
Her şeyi en iyi o bilirmiş. Tabipten çok tabip, 
mühendisten çok mühendis, kunduracıdan çok 
kunduracıymış. Bir pençe atarmış ki; aslanlar 
kaplanlar hak getire. Bir de doyumsuzmuş ki, 
sormayın gitsin. 

Satagon’un isteklere bitmek bilmezmiş. Onca 
sarayı varmış ama o yeryüzüne kendini layık 
görmezmiş.  İlle de gökyüzünde yaşamalıyım dermiş. 
Görülür ve görülmez vergiler yüzünden yokluk içinde 
yaşan halkına karşın, “halk refah içinde” diyen 
danışmanlarına inanmak işine gelirmiş. Çevresindeki 
emir kullarına “beni göklerde yaşatacak yolu bulun 
der dururmuş. Aciz kulları ne yapsınlar, emir büyük 
yerden, kendisine saray gibi bir uçak almışlar. Saray 
uçak Satagon’u bir süre oyalamışsa da, her uçak gibi 
bir süre sonra yere inmesi Satagon’un süksesini 
sarsarmış. O, hep göklerde yaşamak istermiş.  

Emir kulları ne yapsınlar. Her tarafa duyurular 
salmışlar. Göklerde saray yapacak mühendise 
tonlarca altın vereceklerini duyurmuşlar. 

Aklı başında mühendislerin çoğu gülmüşler bu 
duyuruya. Bazıları da Dünya yörüngesinde dolaşacak 
yapay uydu saray önermişler. 

Satagon’un  aklı yatmış bu öneriye.  İlle de 
uydusaray diye tutturmuş. Ne ki; “ille de bu maiyetim 
de benimle olacak” diye tutturduğundan –öyle ya 
orada hizmetleri kim görecek- uydusaray’ın maliyeti 
çok yüksekmiş.  

Emir kulları ne yapsınlar. Adı üzerinde onlar 
emir kulları. Kaynak yaratmak için gece gündüz 
düşünmüşler, düşünmüşler sonunda bir karara 
varmışlar. Ülkede para edecek ne varsa satmaya 
karar vermişler. 

Satma kararından sonra her tarafa 
emirnameler yayınlamış, pahada ağır ne varsa 
bildirilmesini vilayet paşacıklarından istemişler. 

 

Günler haftalar geçmiş, paşacıklardan ses çıkmamış. 
Yeniden bir emirname göndererek nedenini sormuşlar. Tüm 
paşacıklardan aynı yanıt gelmiş: “Tüm değerli şeyler daha 
önce satıldığından, vilayetimizde satılacak değerde mülk 
yoktur.”  

Emir kulları yeniden toplanmışlar. Kaşımaktan kelleşmiş 
başlarını tırnaklarıyla yüzerek yeniden, yeniden kaşımışlar. 
Uydusaray’dan dönüş olmayacağına göre çözüm gerekliymiş 
ya sonunda o çözümü bulmuşlar. Zaten iğneden ipliğe 
yüksek vergilerle satılan tüm ürünlere yeniden ve çok yüklü 
vergiler koymuşlar. Bir ekmeğin ederini, bir işçinin bir günlük 
ederine eşitlemişler.  

Sonrası….  
Sonrası yok bu öykünün. Çünkü daha yaşanmadı. Ben 

müneccim miyim ki yaşanmamışlıkları bileyim.  
 

AY 
A.Kadir Dedeoğlu 

 
Ay buluta saklandı hınzırca 
Oğlan kızı öptü yanağından 
      Kız kızınca 
           Ay buluta saklandı usulca… 
 
Ay buluta saklandı hınzırca 
Oğlan kızı öptü dudağından 
      Kız gülünce 
          Ay buluta saklandı gönlünce… 
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ÖPTÜM O KIZI İŞTE 
Cebrail Sürücü 
 
İki gündür düşünüyordum. Kerkenez’e ne 

yazayım diye.  Başımı ellerimin arasına alıp düşünürken 
Kafamdaki o yumruk büyüklüğündeki şişlik geldi aklıma, 
var mı diye yokladım. Yoktu rahatladım.  Tatlı tatlı 
gülümsedim.   

Ben, o kızı öptüğüm zaman; ay, güneş, yıldız;  
tümü sınıfın içine doldu.  Ay saklanmadı bulutların 
arasına o gün.  İyi bir öğrenciydim. Okulun en küçük 
boylusu olduğum için; ya kızlarla aynı sırada, ya da 
kızların arka sırasına oturtulurdum.   

Yıl, 1965. Ortaokul son sınıftayım.  Önümde 
oturan çok güzel ve çok tembel kız Ayten.  Bal gözlü, 
işveli. İki yıldır benim verdiğim kopyalarla sınıf geçiyor. 
Silgi alır veya verirken, parmağım parmağına dokunsa 
içim bir hoş oluyor. Zil çalınca herkes dışarı çıktı. Ayten, 
kapının arkasındaki çöp kutusunun önünde kalem 
açıyor. Yavaşça yaklaşıp sol yanağından öpüyorum. 
Ağlayarak öğretmen odasına doğru koşmasın mı? O 
güne kadar hiç bir öğretmenden tek tokat yememişim. 
Bir korku düştü içime. En büyük korkum, matematik 
hocası (Öğretmen demeye hala dilim varmıyor Gülizar. 

 

 
Çantasında sürekli gürgen sopa taşır. Vurduğu yerde ot 
bitmez. Sınıfa girer girmez; Gülizar’ın gürgen sopası 
kafamda patlayınca, Pencereden dışarı atlıyorum. 
Bahçede kafamı yokluyorum, yumurta büyüklüğünde 
bir şişlik. Korkudan ne yapacağımı düşünürken, Türkçe 
öğretmenimiz Gülten Kırat bana doğru gelince 
rahatlıyorum. Gel diye işaret edince, yüzüm kızararak 
yaklaşıyorum yanına. Kafamdaki şişliği hemen fark 
ediyor. 

“O ne yavrum öyle, Vay eli kırılasıca vay!  ” 
diyerek başımı okşuyor.  

“Senden hiç birimiz böyle bir davranış 
beklemiyoruz. Gerçekten öptün mü o kızı?” diye 
sorunca, başım önümde “Evet öğretmenim” deyince bir 
kahkaha patlatarak elimden tutuyor.  

“Hadi sınıfa gidiyoruz. Bazen olur böyle 
kazalar. O kadına ben haddini bildiririm. Yalnız bir daha 
olmasın, tamam mı yavrum?” deyince, “Tamam 
öğretmenim” diyorum. Birlikte sınıfa giriyoruz. 

Aradan elli beş yıl geçti. Anımsadıkça; elim, 
başımın sol yanına gider, bir de dudaklarıma. 

“ÖPTÜM O KIZI İŞTE!” derim. 
 

 

 

 

KERKENEZ ücretsizdir, telif ödemez. Katkı koyanlar bu koşulları kabul etmiş sayılır.  

Tüm iletişim kanallarıyla dilediğiniz kadar paylaşabilirsiniz. 

KERKENEZ’in size doğrudan ulaşması için aşağıdaki e-posta adresine bir e-posta göndermeniz yeterlidir. 

Düşünce ve mizah içerikli yazı, resim, fotoğraf, çizim, karikatür vb katkılarınızı da aşağıdaki adrese iletebilirsiniz. 

 

 

 
COVİT  19’A  KARŞI  İNSANIN  YANINDADIR 

kerkenezdergi@gmail.com 
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