KORUMALARDAN KORUMAK
Erdoğan Uçar
Geçenlerde bir televizyonda Serhan Asker’in Metin
Oktay, Che, ve Aziz Nesin’in anıldığı programı izlerken,
yaşadığım bir olayı anımsadım:

EĞLENMEK DE DEMEK!
Fevzi Demir
Eğlenmek sözcüğü üzerine biraz düşünmek inanın
eğlenceli.
Bildiğiniz gibi eğlenmek durmak, durdurulmak,
oyalanmak, alıkonmak, tutulmak, durduğu yerde keyifli
durmak ve hoşça vakit geçirmek gibi anlamlara gelir.
Eski evin merteği eğlen sunam eğlen / ben istemem
ortağı yandım sunam oy diyen Ankara türküsünde olduğu
gibi, eğlen turnam eğlen ben de döneyim / konduğun
yerlere ben de konayım diyen Ferman Baba’nın
dizelerinde, eğlen sana bir nasihat edeyim / hatırdan
gönülden geçici olma diyen Karac’oğlan’ın ezgilerinde
görüldüğü gibi eğlenmek kelimesinin modern zamanlara
kadarki anlamı, valla billa durmaktır.
Kelimenin hoşça vakit geçirmek şeklindeki kullanımı
asıl anlamından kaynaklanmaktadır aslında.
Durmak hayatın çoğu vakit bizim belirleyemediğimiz
akışı ve sürüklenişi içindeki koşuşturmacada durmak akan
sele direnme, mola verme, düşünme ve hoşça vakit
geçirme anı değil midir?
Hepimizin yine bildiği gibi durup düşünürüz.
Modern zamanlarda üretimin ve zamanın da
hızlanmasına da bağlı olarak eğlenmek durmak
anlamından uzaklaşarak sadece düşünmeden eğlenmeye
dönüşmüştür.
Günün hızlı rutininin taşındığı dumanlı ve karışık ışıklı
gece kulübünde DJ’nin cırtlak sesli “eğleniyor muyuz?”
sorusunun yanıtı aslında evet olmamalıdır.
Durmak yok yola devam! diyen arkadaşlara ve dahi
yoldaşlara da selam olsun ki; bi dursalar ve bi durup
düşünseler ve eğlenseler sanki daha iyi olacak gibi.
Çünkü hayatın rutin akışını durdurmak ya da hayatın
rutin akışından çıkmak ve eğlenmek de devrimci bir eylem
olabilir.
Ne iyi ki yoldan çıkan sapkınlara, ne iyi ki dönen ve
dönebilen döneklere.
Düşünmek için durmak, eğlenmek iyidir.

İzmir adliyesinden çocuklar için uzman pedagog
olarak çalıştığım dönemdi. Bir gün, adliyede bir
olağanüstülük fark ettim. Her yan, sivil polis oldukları belli
kişilerle doluydu. Merak edip araştırdım. O gün Aziz
Nesin’in “bu memleketin yüzde altmışı aptal” sözü
nedeniyle dördüncü ağır cezada mahkemesi olduğunu
öğrendim. Böyle bir tarihsel duruşmayı izlemeyi
kaçıramazdım. Salona girdim.

Aziz Nesin duruşmada sanık gibi değil, kürsüde ders
veren bir öğretmen gibi başladı konuşmaya. Mahkeme
Başkanı Adnan Ersoy, hiç raya girmeden, sonuna dek
dinledi Aziz Nesin’i.
Nesin; konuşmasının bir yerinde “yargılanmama
neden olan sözü düzeltiyorum. Yüzdeyi eksik söylemişim.
Yüzde doksanı aptal demeliydim. Yoksa seksen iki
anayasasına verilen yüzde doksanın üzerindeki ‘evet’
oyunu nasıl açıklayabilirim” dedi.
Savunma sonrası duruşmaya ara verildi. Duruşma
salonundan çıkarken Aziz Nesin’le yan yana geldim.
Kendisine; “Abi, ben çocuk mahkemesi pedagoguyum,
odam bitişikte. Size bir çay ikram etsem kabul eder
misiniz” dedim. İkirciksiz kabul etti. Odama geçtik. Çay
söyledim. Söyleşirken daha çaylar gelmeden Nesin,
duruşmaya çağırıldı. “Çay ikram edemedim. Üzgünüm
abi” dediğimde aldığım yanıt: “Çayı boş ver, sen beni
korumalardan korudun” oldu.

1

AĞUSTOS BÖCEĞİ İLE KARINCANIN
AYKIRI ÖYKÜSÜ

ÇÖL YALIMI
Mehmet Rayman

Ayhan Altay
“Yorgunum”
diyerek
uyandı
bahar
uykusundan. Yine de hemen kendine gelip
çalışmalıydı. Kalktı ve yuvasının kapısını kapatmış
toprakları temizlemeye başladı bizim çalışkan
karınca. Tüm kışı yuvasında geçirmiş ama yine de
yeterince dinlenememişti. Ah o kraliçe. Ne işler
yaratmıştı kış boyu yuva içinde.
Kapısını temizlediği yuvasından başını çıkardı
önce. Dışarıda çılgın bir bahar vardı. Hafiften esen
rüzgâr hem renk cümbüşü oluşturan çiçekleri
sallıyor, hem de kokularını saçıyordu her yana.
“Çalışmalıyım” diye içten bir dürtü ile yürüdü
karınca. Ona yalnızca çalışma öğretilmişti. Öylesine
içselleştirmişti ki bu duyguyu, başka biçimi
olamazdı.
Tam kapıdan uzaklaşacaktı ki duydu o sesi.
Hani La Fontaine adlı yalancının “kışın aç kaldığında
kendisinden yiyecek istemeye geldiğini” söylediği
Ağustos böceğinin sesini. Erken uyanmış böcek ne
de güzel ötüyordu.
Oysa erken uyanmamıştı Ağustos böceği.
Erken çıkmıştı on yedi yıl beklediği toprak altındaki
yaşamından. Bugün bulduğunu bugün yiyerek
geçiniyor. Yarın endişesi olmadan, dört haftalık
yaşamının tadını çıkarıyordu Ağustos böceği. Gözü
yoktu malda mülkte varlıkta. Ağaçların özsularını
emerek yaşamını sürdürecekti ve tek derdi dışarıda
geçireceği dört hafta içinde eş bulmak olacaktı.
Bizim karınca yıllardır eşek gibi çalışıyordu.
Biriktirdiklerini başta kraliçesi olmak üzere diğer
karıncalar yiyordu da o salaklığın verdiği
anlamamazlıkla izliyordu. O çalışkandı. Çalışmak her
şeydi. Onu özgürleştirdiğini söylemişlerdi ona.
Üstelik çalışan demir pas bile tutmazdı. Bunu
biliyordu da demirin pas tutmamasının nedeninin
çalışmak değil aşınmak olduğunu hiç düşünemezdi.
Yetmezmiş gibi barbar kabilelerin baskınlarına karşı
koyması, gerektiğinde canı pahasına yuvasını
savunması gerekiyordu. Kendisine öyle öğretilmişti
çünkü. Onun yaşamı, koloninin yaşamı için feda
olmalıydı. Yaşam boyu çalışmaktan ve yuvasını
korumaktan başka bir eylemi olmamıştı, olamazdı.
Bir cinsel kimliği bile yoktu. Ne eşi vardı, ne
yavrusu.
Karınca, Ağustos böceğine baktı bir an. Durdu.
Şimşekler çaktı o ufacık kafasındaki beyninde bir
soru belirdi. “Başkaları için çalışmak da ne?”

gün sayma zamanı geçti
yoksun adam olmaktan yorulmuşum
bir bölük tarlada haykırdım
kuş uçurduğum için suçluyum
tabansız tasarılar yıkılıyor üzerimize
beni taşımıyor artık çöl yalımı plaka
karınca yuvasına sığınsam
bunların hiçbiri gelmezdi başıma
oysa yıllar bir bütündür
senden aldığım yalnızlığı büyütüyorum
ellerimin içinden dökülen buğdayları
yıldız takımına bağışladım gitti
üzüm gözlerin çukuru bir omca
bir bulut oynasa yerinden korkuyorlar
yan gözümden yandaş peydahlamış ustura
atları parlatmak için çözüyorum yan kayışları
kıyı çizgisi tuzlu sular
üstümden aşarak dönüştünüz iç denizlere
ellerime çisemiş yemyeşil bulutlar
dilimi serinletiyor yığına sakladığım testi
benim babam akranıydı bütün zamanların
yayla yollarında söylediği türkülerden geliyorum
içim denizlere değen nehirlerin buğusu
kimsesiz açan çiçekleri bağrına basıyor kansu

YALIÇAPKINI
Bir masada toplaşılmış. Ağırdan söyleşiliyor. Pelin Batu’nun çapkınlık üzerine sözlerinden sonra Arif Damar giriyor
söze:
-Ben gençliğimde kartal olmak isterdim. Şimdi yalıçapkını olmak istiyorum.
“ÖLMEDEN İYİ İNSANLAR” Yunus Bekir Yurdakul
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KAZ(MA) DAĞLARI
Cebrail Sürücü
“Uy havar!” Yanıyorum!
Yaralıyım, kanıyorum.
Kurtulurum sanıyorum
Yetişin! Kurtarın beni.
Köklerimi kestiler
Gözlerim hala toprak.
Ceylanlar, bana küstü
Yetişin, kurtarın beni!
Geleceğimde siyanür
Siyanürle yaşam erir
Gözyaşlarım, nehir nehir
Yetişin, kurtarın beni!
Peşkeş çekiyor aptallar
Gövdemde baltalar patlar
Her darbede, kuşlar ağlar
Yetişin, kurtarın beni!
Beni, parçalıyorlar ya
Altınlar, Kanadalıya
Siz bakmayın SARAY’lıya
YETİŞİN, KURTARIN BENİ!

KÜSÜM HEPİNİZE
Fergun Özelli

Avla avcı serüveniydi sevişmeniz.
Sevgiyle özlemle eriyerek öpüşmeyi asla
öğrenemediniz.
Bir
şarkı
bile
ezberleyemezken, yalansız bir eli nasıl
tutabilirdiniz? Sözüm açık gitsin ki küsüm
hepinize. Ne için, kim için, neden
öldüğünüzü binlerce yıldır görmezden
geldiniz.
Şatafatlı kâr gemisinin uzun ve görünmez
küreklerine,
toz
konmaz
hırsınızla
zincirlenip de kırbaç kırbaç süründüğünüz
kutsal çakıl taşı mağarasında, bir kâse çorba,
bir yamalı minder uğruna, iri elli cellâtlarla
kolayca çiftleşiverdiniz.
Teniniz, taze dayak kokuyor şimdi. Oyuk
göz, kayıp zihin; kalın deri, kırık kemik;
durmadan dönen bozuk dümen gibisiniz.
Fırtınası eksilmeyen o yüksek çıkar
denizinde, hep başka limanlara göz kırpıyor,
yırtık hayat yelkeniniz.

LEFKOŞE TAVUK BOKU FESTİVALİNE ÇAĞRILISINIZ. KOKU ÜCRETSİZDİR.
BOK KARIŞTIRAN VE BOK YİYENLER ÖNCELİKLİDİR

3

EŞEĞİN (H)ASI
İlyas Danyeli
“Sığınacak yer kalmadı/ Chagall’daki eşeğin gözünden başka.”
(Cemal Süreya)
Ben çocukken, köyümüz Kuluncak’ta Beko Dayı isimli birisi
yaşardı. Yaşlı ve sessizdi… Kendi halinde, hepimiz gibi ve
hepimiz kadar aç ve yoksuldu. Onu her sabah bahçesine
giderken görürdük. Herkes gibi (h)atasözü olarak yürürlükte
olan kutsal cümlenin gereğini yerine getirirdi: “Türk, öğün,
çalış…” Gerçekten de dur-durak bilmeden çalışırdı. Muhaliflerin
“tembellik hakkı” kavramı onun kapsam alanında değildi.
Onu unutulmaz kılan ne kendi halindeliği, ne durmaksızın
çalışması ne de çektiği açlık, yaşadığı yoksulluktu. Zaten açlık da,
yoksulluk da, çalışmak da köylüleri eşit örten bir yorgandı.
Olağandı… Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan yaşamın bir
parçasıydı. Beko Dayı’yı unutulmaz kılan, alamet-i farikası olan
eşeğiydi. O biricik eşeği ile bütünleşmişti. Ruh ikizi değilseler de
birbirlerine kayıtlıydılar sanki. Eşeği olmadan şurdan şuraya
adım atmazdı. Öyle sıradan eşek değildi; o kara yoksulluğun,
kavruk insanların arasında “müesses nizamın” timsali gibiydi.
Sahibinin “geri kalmışlığının” tersine “muasır medeniyet”
seviyesini çoktan yakalamış, iri yarı, güçlü kuvvetli, hali vakti
yerinde bir eşekti. Yürürken kulaklarını “yakın koruma” titizliği
ile kullanır, çevreyi radar gibi tarardı. Kuyruğu, üşüşen sineklere
karşı öyle bir havalanırdı ki efendimiz Hz. Ali’nin Zülfikâr’ı cümle
kâfirin başına iniyor duygusuna kapılırdık…
Bu nev-i şahsına münhasır eşeğin evlerimizin önünden
kuyruğunu sinek işgal etmiş halde yolu tozutarak ihtişamla
geçişini izlemek biz çocuklar için şenlikti. Bu törensel geçişin
ihtişamı, cesametinin yanı sıra gök gürültüsünü andıran
anırmasıydı. Hiçbir eşeğe nasip olmayan bu özgün anırma,
bulutsuz gökyüzünde aniden çakan şimşek gibi herkesi şaşırtır,
ezberlerini bozardı. Köylüler için eşekten daha önemli olan
eşeğin tarihsel olmasa da güncel anırmasıydı. Propaganda ve
ajitasyondan çok, ”kendini hatırlatma” makamında hatırı sayılır
bir sesti bu. Anırmaya başladığında sese dönüşürdü, bedeni
unutulurdu. Yine de onu tek sesten ibaret saymak haksızlık olur.
Bunun yanı sıra her anırmada, kokusu çevreye yayılan
yellenmesi de bir başka ihtişamlı özelliğiydi. İki muhteşem
özelliği, iki ayrı sesi bir araya getiren kaç eşek vardı ki dünyada?
Öyle ki Çavuş Dayı’nın devetuz (Detuz)) traktörünün kesik kesik
çıkardığı patpat sesinden çok daha baskın ve gürültülü bir sesti
bu. Köylüler anırmasının hatırına yellenmesinden şikâyet
etmezlerdi. Belli ki bir bildiği vardı; nedense köye girerken
anırmaya başlar, ahırında istirahata çekilinceye kadar da hiç
susmazdı. Anırarak, köylüleri mi selamlamak isterdi yoksa başka
bir şeyler mi anlatmak isterdi anlamazdık. Belki de bilmediğimiz
bir derdi vardı. Köylülerin toptan ve perakende yoksulluğunun
tersine eşek bayağı semizdi. Yoksul köylü evlerinde lokmaların
sayıyla çiğnendiği yıllarda, onun karnını nasıl doyurduğu hayret
ve merak konusuydu. Yerli ırktan eşekler küçücük bedenlerini
bile doyuramazken, Beko’nun eşeği, tıka basa kendini
doyururdu. Onun farkını davul gibi şişmiş karnından anlar, bunu
onun bedensel büyüklüğüne ve diğerlerinden farklılığına
yorardık. Çocuk milleti olarak kendi aramızda eşek üzerine
yorumlar yaparken, yaşlıların “büyük adam olun” öğüdünden
esinlenerek “Eşek olacaksan da büyük eşek olacaksın!” derdik.
Yorumlarımız bu kadarla da kalmazdı… Bu “seçilmiş” ve
köyümüze gönderilmiş eşeğin tarihsel kökenleri üzerine
yaptığımız konuşmalar “uzuneşek” oyunu gibi uzar, dahası
bazen kavgaya bile dönüşürdü. Eşek yüzünden

ikiye bölünmüştük. Bir kısmımız onun, dünyanın en güzel gözlü
eşeği olduğu ileri sürse de Rauf Denktaş’ın, “Kıbrıslılık da
neymiş? Kıbrıs’ta bir tek Kıbrıslı vardır, o da Kıbrıs eşeğidir” diye
aşağıladığı Kıbrıs Eşeği olduğunu iddia ederdik. Bazılarımız ise
Merzifon Eşeği olduğunda ısrar ve inatla diretirdi. “Kıbrıs Eşeği”
olduğunu iddia eden çocukların ana tezi, eşeğin anavatanının
Kıbrıs olduğu, oradan zorunlu göç ederek tüm dünyaya
yayıldığıydı. Merzifon Eşeği olduğunu söyleyenlerin başlıca itiraz
sorusu ise, eşeğin “Yeşil ada” denilen Kıbrıs’ı neden terk edip
dünyaya yayıldığıydı. Bir diğer tartışma eşeğin sosyal statüsü
üzerineydi. Kimine göre o güçlü ve muktedir olduğundan eşek
burjuvazisinin Tek temsilcisiydi. Anırarak diğer eşekleri tir tir
titretir, yellenmesiyle havayı değiştirirdi. Anırmasını, Tek anırma
dili olarak resmen kabul ettirmişti. Onun anırması resmi
anırmaydı, diğer anırmalar anırmadan sayılmazdı! Kimimiz de
eşekten burjuva olamayacağı, bunun eşyanın -eşeğin- tabiatına
aykırı olduğunu söyler, “eşek muhabbeti” eşek halkının ilk
olmasa da son tahlilde proleter olduğu, Beko’nun Eşeği’nin ise
baş proleter olduğu yönünde uzayıp giderdi…
Şimdi televizyon izlerken, ne zaman köyden şehre taşınan
ama eşeklerini yanlarında getirmeyen “şehir” ahalisinin,
“Türkiye seninle gurur duyuyor!” tezahüratını duysam, aklıma
Beko Dayı ile tarihi eşeği gelir, üzülürüm… Köyümüzün ve
çocukluğumuzun “iftihar kaynağı” olan bu eşeğe gereken değeri
vermeyişimiz, gerekli hassasiyeti göstermeyişimiz hâlâ içimde
ukdedir. Tersini düşünen var mı bilmem ama hatırladığım eşi
benzeri olmamasına rağmen bizim onunla hiç gurur
duymadığımızdır. Gerçi o zamanlar, milliyetçiliğin-ırkçılığın
amentüsü haline gelen “Türkiye seninle gurur duyuyor!” sloganı
henüz icat edilmemiş, hayatta ve dilde mertlik bozulmamıştı?
Belki de “devrimciliğimizden” kaynaklanan bir tavır söz
konusuydu… Ne de olsa çocuklar, deliler ve devrimciler güncel
gerçeğe farklı tavır alırlardı. Biz de Allaha şükür “deli” değildik
ama çocuktuk ve daha diyalektiğin birinci ilkesini öğrenmesek
de yerden bitme kulaktan dolma devrimciydik.
Şimdi 50 yaşımda geriye bakıp düşünüyorum… Biraz geç
oldu, güç oldu ama olsun… Hayalin neresinden dönersek hayat,
yanlışın neresinden dönersek doğru… Şimdilerde aklıma çengel
atan soru şu; Beko’nun eşeğinin, gururlu “şehir/şehit ahalisinin”
karadüzen tezahüratlarına mazhar olanlar kadar kıymeti
harbiyesi yok mudur? El cevap; elbette vardır. Ol sebepten ben,
tarihin ve dünyanın tüm eşekleri önünde kalbini kırdığımız bu
eşeğe, kalben ve lisanen özeleştiri yapıyor, gecikmiş hakkını
teslim ediyorum… Dahası buradan hüsnü kalp ile avazım çıktığı
kadar bağırarak şu ünlü tezahüratı ona gönderiyorum: “Türkiye
seninle gurur duyuyor…”
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TEMİZ HAVA
A.Kadir Dedeoğlu
Kaymakam kasabadaki görevine o hafta
başlamıştı. Kalın siyah çerçeveli gözlüğünün
arkasındaki yüzü, sert kişiliğini yansıtıyordu. Göreve
başladığı ilk gün, kasabadaki Kuran Kursunu ziyaret
etmesi, dünya görüşünü ortaya koyuyordu. Koruması
ve şoförüyle, hemen her gün kasabanın bir yerini
dolaşıyor, rastladıklarıyla laflamaktan hoşlanıyordu.
Aynı hafta üç arkadaş kasabada buluşmayı
kararlaştırdılar. Ortaokulu birlikte okumuşlar, ancak
kasabada lise olmadığından her biri başka bir yere
gitmişti. Şimdi lise sondaydılar. Haberleştiler.
Buluştular. Amaçları eskisi gibi bir gün yaşamaktı.
Harçlıklarını biriktirip, parayı denkleştirince, doğruca
çayın kenarına, koca söğüdün altına giderlerdi. Gene
öyle yaptılar. Bir yetmişlik, kütür kütür orta boy bir
karpuz ve meze niyetine bir şeyler… Her şey eskisi
gibi olmalıydı. Çayın buz gibi suyu, taşların arasından,
her zamanki gibi süzülüyordu. Söğüdün altına
gazeteleri serdiler.
Şişede ne varsa şırıngayla
karpuzun içine doldurdular. Eğleniyorlardı… Karpuzu
derenin soğuk suyuna koyup, etrafını taşlarla
çevirdiler. Bekleyecekler ki soğusun…
Uzandılar her biri bir yere. Bulutlara takılmış
gözler, çayın suyunu yalayan söğüdün dalları, usul
usul esen rüzgârın şarkı söylemeye zorladığı
yapraklar ve koyu bir toprak kokusu…
Birisinin kıkırdaması sessizliği bozdu. Diğerleri
meraklandılar. “Amma denk getirmişiz.” dedi
kıkırdayan. Arkasından ekledi. “Beş kişi, elli beş
zayıf.” Öyleydi. Orta birde beş arkadaştılar, ilk yarı
toplam elli beş zayıfları vardı. İtiraz etti diğeri yattığı
yerden. “Valla benim sekiz zayıfım vardı. Ortalamayı
yükselten düşünsün.” Uzunca bir süre gülüştüler
başka haylazlıklarını da ekleyerek.
Konu aşklarına geldi sonunda. Hepsinin gönül
verdiği birisi vardı sınıflarında. Ama hiçbirisi
duygusunu açamamıştı. Hatta kime gönül verdiğini
arkadaşlarına bile söyleyememişti onca uykusuz
geçirdikleri geceye karşın. Aynı kıza gönül
vermişlikleri de mi olmuştu ne birbirinden habersiz…
Çocukluk işte… Bir hüzün çöktü ve boş verdiler.
Geçen zaman karpuzu yeterince soğutmuş
olmalıydı. Sudan çıkarıp, iki şaplak attıktan sonra orta
yere koydu en aceleci olanı. Sapını kestikten sonra
çakısını karpuzun ortasına saplayıp iki hamlede ikiye
böldü. Deneyimliydi. Özenle her bir yarımı ikiye,
onları da bir daha ikiye bölüp gazetenin üzerine
sıraladı.

Tam “Hadi eski günlerdeki gibi.” diyecekti ki,
gelenleri gördü. Kaymakam önde, arkasında
koruması, onun yanında şoförü, sıcaktan bunalmış,
başlarına dikildiler. Şoför oralıydı. Durumu anladı,
hafiften gülümsedi. Koruma temkinliydi. Kaymakam
dayanamadı, en baştaki dilime uzandı. Kimseye bir
şey söyleme fırsatı vermeden dilimi tüketti. Kabuğu
atacak yer ararken, “Çok bunalmıştım gençler.” dedi.
“İzin almadım ama çok hora geçti şu sıcakta, kusura
bakmayın.” Şöyle bir bakındı çevresindekilere.
Kimsede bir hareket yoktu. Şaşkındılar. İkinci dilime
uzandı. Koca bir ısırık aldı. Lokmayı ağzında çevirirken
“Farklı bir tadı var, ama hoş.” dedi. Şoför inceden
gülümsüyordu. İkinci dilimi de bitirdikten sonra, kısa
bir hal hatır sorup “Haydi çocuklar, şu çay boyunu bir
görelim.” diyerek ayrıldılar. Üç kafadar ne olduğunu
anlamadan
öylece
gidenlerin
arkasından
bakakaldılar. “Ulan” dedi birisi, “karpuzu yediği bir
şey değil de suyunu hep damlattı, canım gitti valla.”
“Bak bak” dedi diğeri. “Gözlüklü yalpalıyor.” Epeyce
ilerledikten sonra şoför geriye dönüp “Sizi sizi”
dercesine el sallarken, kaymakamın mırıldanmasıyla
toparlandı. “Açık hava bizi biraz çarptı galiba
çocuklar…”

BU BİR POLİTİK FIKRA DEĞİLDİR
Ayhan Altay

Fındıklar toplandıktan sonra yeşil kabukları
elde soyulur, sonra kurutulurdu. Kuru fındıklar ise
farelerin ve sincapların ulaşamadığı bizim ambar
dediğimiz serenderlerde ya da tahtadan yapılmış
“herkil” denilen erzak sandıklarında saklanırdı.
İşte o kışlardan birinde Tevfik Hoca, yemek
için serenderden aldığı fındıkları cebine
doldurmadan önce bozukları ayırır. Bozuk
fındıklar; ya hafif, ya da kurt deliği olanlardır.
Sağlam fındıkları bir cebine, bozuk olanları diğer
cebine koyar ve çarşının yolunu tutar.
Yolda fındık yiyerek yürürken Ali Hoca’ya
rastlar. -Bu rastlantı mıdır, yoksa özellikle
ayarlanmış bir durumudur bilemem.- Onun fındık
yediğini gören Ali Hoca, “ ertlami tıkıli mome”
der. Bu Gürcücede “biraz fındık ver” demektir.
Tevfik Hoca, bozuk fındıkların bulunduğu yerden
bir avuç fındık verir.
Ali Hoca’nın dişiyle kırdığı fındıkların tümü
bozuktur. Tevfik Hoca kırdığı tüm fındıkları
yerken, Ali Hoca tüm fındıkların bozuk olmasının
bir şaka olduğunu oldukça geç anlar.
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- Anne bugün okulda din dersinde sabır’ı, sabretmeyi
işledik. Anne babam günah işliyor.
Orhan Yüce
- Oğlum o ne biçim söz baban günah işler mi?
- Anne öğretmen isyan edenin günah işlediğini,
Sabır, sabretmek her zaman iyi midir? İnsanı zararlı
herkesin hakkına razı olması gerektiğini, imanı en üstün
şeylerden korur mu? Sabreden derviş muradına ermiş mi?
olanın sabırlı olması gerektiğini söyledi.
Sabretmek, şükretmek, olanı kabul etmek gerçekten kolay
- Tabi oğlum bizde Müslüman’ız. Biz isyan etmiyoruz
mı? Sabretmek öfkeyi kontrol mü, itaat mi? Yoksa sabrı
ki, baban ve arkadaşları haksız yere işten atıldılar. Onlar
hocanın anlattığı biçimde mi anlamak gerek?
hakkını arıyorlar.
Annesi kahvaltı sofrasını hazırladıktan sonra söylene
- Anne öğretmen Allah’ın bazı şeylerle bizi denediğini,
söylene Murat’ı uyandırmaya gitti.
bazen ekmeksiz bırakarak, bazen işsiz bırakarak, bazen
- Kalk oğlum okuluna geç kalacaksın. Tabii akşam geç
evsiz bırakarak denediğini, bunlara karşı şükretmemiz
vakte kadar maç izlersen zor kalkarsın
gerektiğini söyledi.
- Tamam, anne hemen kalkıyorum.
- Oğlum öyle şey olur mu? Haksızlıklara karşı hakkını
Murat kalktı elini yüzünü yıkadı ve sofraya oturdu.
savunmak bir insanlık görevidir.
Babası ve annesi ile kahvaltısını yapmaya başladılar.
- Ayette yazıyormuş anne.
Murat’ın kahvaltı tabağına yumurta, peynir vardı, ama
Getir defterini ne yazdırmış öğretmen bakayım.
annesinin ve babasının tabağında bunlar yoktu. Bunu fark
“Uğradığı zulme sabredenin Allahü Teala şerefini
eden Murat;
artırır.” “Geçim sıkıntısına sabredeni Allahü Teala Firdevs
- Sizin tabağınızda yumurta ve peynir neden yok?
cennetine koyar.” “ Öğretmenine, büyüklerine, patronuna
- Oğlum yumurtamız ve peynirimiz kalmadı.
ve devletine karşı sabretmeyen, isyan eden günah işler.” “
- O zaman bunları paylaşalım.
Kıt kanaat geçinecek kadar az rızka sabredenlere müjdeler
- Hayır, oğlum senin beslenmen gerek sen okula
olsun “ vb gibi şeyler yazan defteri kapattı anne.
gidiyorsun zihnin iyi çalışsın.
- Tamam, oğlum bunları sonra konuşalım.
- Ama bu haksızlık
Anne bir telaşla dernek başkanı olduğum için beni
- Olur mu oğlum, sen çocuksun büyümen için yemen
aradı. Yukarıda anlatılanları bana aktardı. Ne yapması
gerekli.
gerektiğini sordu.
- Baba sen değil misin? Dün televizyonda izledim
- Sultan Hanım ne yazık ki bu durumlarla çok
polisler sizi çadırdan çıkarırken, hak, adalet, eşitlik diye
karşılaşıyoruz. Kimisi sınıfta namaz kıldırıyor. Kimisi cin
bağıran.
çıkartıyor. Kimisi itaat için ayak öptürüyor. İlkokulda
- Tamam, oğlum iş yerinde patron bizi haksız yere
çocuğun anlayamadığı ve korku yaratacak ne varsa
işten çıkardı, bizde hakkımızı aramak için grev çadırı
söylüyorlar, yapıyorlar.
kurduk. Bununla bir ilgisi yok.
- Çocuğum şimdi bize karşı geliyor. Babasının
Murat bu söylemler içerisinde kahvaltısını yaptı,
günahkâr olduğunu söylüyor. Günah işleyeni ikaz etmezse
çantasını aldı, okula gitmek için kapıdan çıktı.
kendisinin de günah işlediğini söylüyor.
Baba Mehmet eşi sultan ile birlikte grev çadırına
- Sultan Hanım ülkeyi yöneten en yetkili, dindar,
gitmek için evden çıktılar.
kindar ve itaatkâr bir nesil yetiştireceğiz demedi mi?
Mehmet on sekiz arkadaşı ile birlikte sendikalaşma
- Öyle de ben şimdi ne yapacağım?
girişiminde bulundukları için işten atılmış, fabrikanın önüne
- Oğlumuza çocuk haklarını, insan haklarını ve sizin
çadır kurmuşlardı. Kırk beş günlük grevlerinde hemen her
haklılığınızı anlatın. Başka velilerin tepkileri varsa okul
gün patronun teşviki ile polisler işçileri tehdit ediyorlardı.
müdürüne, öğretmene durumu anlatın. Birlikte olun bu
Dün de grev çadırını söküp atmış, direnen işçilerin bir
uygulamaların çocukları eğitmediğini, korkuttuğunu
kısmını da gözaltına almışlardı. Bunu için kalan işçiler eşleri
okuldan uzaklaştırdığını söyleyin. Birlik olursanız bu bilim
ile birlikte tekrar grev çadırını kurmak için topladılar. Başka
dışı uygulamayı durdurabiliriz.
yerlerden gelen işçi kardeşleriyle birlikte çadırı tekrar
- Yani bizde mi isyan edelim, bizde mi günah işleyelim.
kurdular.
- Evet haksızlığa karşı, yanlışlığa karşı çocuklarımızın
Akşam evde Murat ile annesi yemeğe oturdular.
aydınlık geleceğine için bunları hep beraber yapmak
Babası grev nöbetindeydi.
zorundayız. Yoksa çocuklarımızı ve geleceğimiz kayıp
-Oğlum ne oldu biraz tedirginsin?
ederiz.
- Yok anne bir şey.
Ne yapalım, bizde sabredip cennete mi gitsek, yoksa
- Ne oldu oğlum sen böyle değildin?
yaşadığımız dünyanın cennet olması için isyan mı etsek?

YA SABIR
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