
 

SEVGİLİ DOSTLAR 
Kerkenez,  sizlerin ilgisiyle her gün biraz daha 

gelişiyor. İlk iki sayıyı özellikle e-posta adreslerine 
uçurduk. Bu kez bir aşama daha yükseldi Kerkenez. 
Artık kendi web sitesinde okuyabiliyor ya da PDF 
formatında indirebiliyoruz. Tabi ki; e-posta adreslerini 
bildirenlerin posta kutularına konmasını da 
sürdürecek. 

Kerkenez, yazılarınızı, çizimlerinizi, resim ve 
fotoğraflarınızı son sayfanın altındaki e-posta 
adresine bekliyor.  

Yüzünüzden gülümseyi kimseye çaldırmayın. 
 

TIKI 

Tıkı, 1900’lü yılların ikinci yarısında Çorum’da 
herkesin tanıdığı bir kişidir. Yalnızca tanınmış bir 
kişi değildir. O Çorum’da bir görüngü 

(fenomen)dür. 
Tıkı, 

yaşamını 
başkalarından 
aldıklarıyla 
sürdürmektedir
. O, kendine 
özgü bir 
kabadayıdır. 
Hemen hemen 
tüm kışlarını 
hapishanede 
geçirmiştir. 
Çorum’un o 
karasal 
ikliminin 

dondurucu kışlarında gidecek yeri olmamanın 
çözümünü öyle bulmuştur.  

Her kış yaklaşışında, havalar ısınıncaya kadar 
içerde kalabileceği bir suç işler ve kışı sıcak 
hapishanede geçirirdi. Bir kış öncesinde artık tanış 
olduğu yargıcın önünü keser. 

-“Hâkim Bey. Bana şöyle cezası dört beş aylık 
bir suç söyler misin? 

Onu iyi tanıyan ve bu soruyu niçin sorduğunu 
bilen Yargıç: 

-“Büyük bir devlet memuruna küfredersen sana 
bir kış yetecek cezayı veririz” 

Tıkı, hiç duraklamaz: 
-“Senden iyisini mi bulacağım, Hâkim Bey. Senin 
ananı, avradını …. 

Der ve o kışı da kurtarır. 
Hasan Ali Kalayoğlu’dan alıntıdır 

 

DALGA DA GEÇMEYELİM Mİ? 

Fevzi Demir 

 
Gülme oğlum işi yapıyoruz burada! Hadi biraz ciddi 

olalım da işimize bakalım. Dalga geçmeyi bırakalım! 

İşimize bakalım! 

Bu iş takıntısı insanın homo ludens (oyuncu insan) 

ve homo sapiens’ten sonra üçüncü halidir. 

Çünkü Endüstri Devrimi ile birlikte insanın bu iki 

özelliğine homo faber yani (alet yapan ve çalışan insan) 

denilen üçüncü özelliği eklenmiştir, 

Eskiden bu kadar alete ve bu aletleri yapabilmek için 

bu kadar işe takmamış idik. Alet yapan insan özellikle 

endüstriyel aletlerin yapılmasının gerektirdiği disiplin ve 

aşırı uzmanlaşma içinde Chaplin’in modern 

zamanlarındaki dişlilerinin arasında yuvarlanmıştır ve tabi 

ki onun oradan çıkarılması gerekmektedir. 

Onu oradan çıkaracak olan da her halde öncelikle 

mizah olsa gerektir. Mizah olmasa bunun farkına bile 

varamayacaktık belki. 

 

Egemen dalga geçemediklerimizdir! 

Dalga geçenler uyarılıp işe yollandığında olan Orhan 

Veli’ye ve “İşim gücüm budur benim, / Gökyüzünü 

boyarım her sabah, Hepiniz uykudayken / Uyanır 

bakarsınız ki mavi. /  

Deniz yırtılır kimi zaman, / Bilmezsiniz kim diker; / 

Ben dikerim. / Dalga geçerim kimi zaman da, / O da 

benim vazifem;…” diyen Dalgacı Mahmut’a olmuştur. 

Dalgacı Mahmut’lar düzenden dışlanmış ve 

aşağılanmıştır. 

Egemenler, gülen ve eğlenen, kahkaha atan kadını 

da hep tehlikeli görülmüştür. 

Oysa bu kadın eskiden Afrodit idi, kahkahanın ve 

sevincin tanrıçasıydı. Özellikle ataerkil kültürle birlikte 

gülen fettan kadın Şeytanla özdeşleştirilmiştir. Gülme de 

şeytanlıkla özdeşleştirilmiştir. 

Oysa biz biliriz ve deriz ki: Şeytanınız bol olsun! 

Bizi sıraya sokan bütün düzen ve iktidar güçleri 

gülmemizden ve dalga geçmemizden hep rahatsız 

olmuştur. 

Oysa değişme, gelişme, insanın özgürleşmesi ise 

ancak verili yapılarla, düzenle, iktidarla ve iktidar 

sembolleriyle dalga geçilerek gerçekleştirilebilmiştir. 

Kâbe’deki putlar, ancak Muhammed’in onlarla dalga 

geçebilmesiyle yıkılabilmiştir. 

İyiler ve kötüler, hainler ve kahramanlar, dünyanın 

anlamı hep bize verilegelmiştir. 

Hatta “Camus’u dahi okumamış bu” desinler diye 

şimdilik şöyle bitirelim: Dünyanın saçma olduğu 

anlamlıdır, o halde anlamlı olan saçmadır ve dalga 

geçmeyi hak eder. 
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DARBE GECESİ 
İlyas Danyeli 

Sabah sabah kapı çaldı. Uyandım. Kalktım. 

Bahçe içinde bir evdeyiz. Ev kalabalık. Belli ki 

"örgüt evi". Akşamdan kalmayız. Toplantı 

yapmışız ve herkes olduğu yerde sızıp kalmış. 

Hala uyuyorlar. Kapıyı açtım. Baktım bizim 

Tayfun.  Ne oldu sabah sabah dedim.  Sokağı 

gösterdi. Ben sokağa bakarken konuştu: 

“DARBE OLDU.”  Sokak Jemseli asker ve Tomalı 

polislerle dolu. Arada ellerinde TC bayrağı 

taşıyan özel kıyafetli milisler geçiyor. 

Televizyondan olsa gerek uzaktan sesler 

geliyor: TC ordusu ve TC polisi birlikte hareket 

ederek demokrasiye geçmek için, demokrasiye 

ara vermek zorunda kalmıştır. Yönetim yetkisi 

bundan kelli beş kişilik Milli İradeye Saygı 

Komitesine verilmiştir. Sokaktan geçen 

milislerin işçi partililer (Şimdi Vatan Partisi 

oldu) olduğunu söylüyor Tayfun. Eyvah 

diyorum, bu faşist darbenin her zamanki gibi ilk 

muhatabı Kürtler ve komünistler olacaktır. 

 Hemen bahçeden eve girip örgütsel 

belgeleri ve tutanakları yok etmemiz lazım. 

Tayfunla birlikte içeri giriyoruz. İçerdekiler 

gürültüye uyanmış. Darbe olduğunu 

söylüyoruz. Birisi hemen kütüphaneye yönelip 

“kitapları yakalım” diyor. Önceki darbeden 

tecrübeli demek ki kitapların çok ağır suç delili 

sayıldığını biliyor. “Olmaz kitapları yakamayız, 

bir kere kitaplar yakılmaz, ikinci dumanı dikkat 

çeker” diyorum. 

 Tartışma devam ederken içeriye 

kafalarında kırmızı bere ellerine tomson tüfek 

ve TC Mustafa Kemal fotoğraflı Türk bayraklı 

TGBli Mustafa Kemal’in askerleri doluyor. 

Çatışmaya girmenin anlamı yok.  Kendimi ve 

arkadaşlarımı bu darbeci milislere yem edecek 

değilim. Herkesi kurtarmanın tek yolu var. 

Hemen uykudan uyanıyorum. Rüya bitti. 

Arkadaşlarımı onlara yem etmediğim için 

derin nefes alıp yataktan kalkıyorum ve bu kötü 

rüyayı yorumlamaya başlıyorum. Rüyanın 

mealinden ve gelecekte başıma nasıl çoraplar 

öreceğinden çok bu darbe rüyasını neden 

gördüğümü düşünmeye başlıyorum. 

 

Bu kâbusun nedenini anladım. Akşam tgrt adlı 

televizyonda dört adet İ. Melih’i dinleyen birisi ancak 

darbe rüyası görür. Akşam tgrt’de üçü gazeteci biri 

belediye başkanı sıfatı taşıyan tam dört adet İ. Melih 

vardı. 

Bu dört adet İ. Melih Gezi Eylemlerinin darbe amaçlı 

olarak Mehmet Ali Alabora ve uluslararası güçler 

tarafından tezgâhlandığını, mi minör adlı tiyatro 

oyunu ile darbe provasının aylar öncesinden 

yapıldığını öyle güzel, öyle allandırıp pullandırıp, 

dırıp, mırıp anlattılar ve öyle kanıtlar ortaya koydular 

ki beni bile darbe olacağı konusunda ikna etmişler. 

Adamların kanıtları hakikaten son derece güçlüydü. 

Mesela; mi minör adlı oyunda rol alan kadın sanatçı 

attığı tivitinde gezi olaylarıyla tiyatro oyunun 

gerçekleştiğini yazmışmış. Bundan daha sağlam delil 

olur muymuş?  Belediye Başkanı olan İ.Melih bu 

kanıtları ekranda tek tek gösterip savcıları harekete 

geçmeye de çağırmıştı. 

  Akşamdan kalma olduğum her halimden belliydi. 

Dün akşam İ. Melihleri fazla kaçırmışım. 

Bir daha böyle kötü rüya görmek istemem. Tam bir 

kâbustu. 

27 Haziran 2013 

 
Desen: Alime Mitap 
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AYASOFYA 
Yaşar Kandemir 

 
Ölüyü, diriyi bıraktık artık 
İbadete açtık Ayasofya’yı 
Onca problemi kenara attık 
 İbadete açtık Ayasofya’yı 
 
Günden değiştirmek bütün mesele 
İnanç faktörü bu girer özele 
Bir emirle çıktı alelacele 
İbadete açtık Ayasofya’yı 
 
Artık göğe erer eğik başımız 
Sel olup da akar sevinç yaşımız 
Kitleler saf tutar artar bağımız 
İbadete açtık Ayasofya’yı 
 
Geçim önemli mi bunun yanında 
İşsiz genç iş bulur hem de anında 
Koronaymış; dolaşsın be kanında! 
İbadete açtık Ayasofya’yı 
 
Hak, hukuk, adalet olmayıversin 
Çoklu baro deyip ortamı gersin 
Yürümeye kalkma köteği yersin 
İbadete açtık Ayasofya’yı 
 
Burada iş düşer muhalefete 
Sebep olmam diyor bir felakete 
Susmakla girmiyor oylar sepete 
İbadete açtık Ayasofya’yı 
 
Güllük, gülistanlık ülkede durum 
Tek elde toplanmış çoktan her kurum 
Cezanı çekersin hele yap yorum 
İbadete açtık Ayasofya’yı 
 
Sosyal medya dersen zapturapt altı 
Artık yiyemezsin öyle her haltı 
Çay, simit, kek de var; hazır kahvaltı 
İbadete açtık Ayasofya’yı 
 
Karartılır kimi televizyonlar 
Baskı görür programı yapanlar 
Gazeteler dersen, çoğu piyonlar 
İbadete açtık Ayasofya’yı 
 
Öküzün altında yavru aranmaz 
Yüzüne bakıp da niyet okunmaz 
İnsan olan vasiyete dokunmaz 
İbadete açtık Ayasofya’yı 
 
Sevinç çığlıkları atılır yer yer 
Osmanlılık için olduk seferber 
“Güneş çıktı adam eriyor yer yer” 
İbadete açtık Ayasofya’yı 
 

 

Bacasız fabrika denir turiste 
Müzeler çekiyor başı bu işte 
Aklımız, fikrimiz hep gösterişte 
İbadete açtık Ayasofya’yı 
 
Dış ilişkilerde itibar kaybı 
Umarım yaşatmaz bize bu aybı 
Doldururuz artık görev icabı 
İbadete açtık Ayasofya’yı 
 
Daha birçokları var da sırada 
Liyakat aranmaz atamada da 
Patlama mı? Oluversin arada 
İbadete açtık Ayasofya’yı 
 
Köylü Yaşar bırak derim takibi 
Sidik yarışının olmaz galibi 
Bunca dert, sıkıntı hiç yokmuş gibi 
İbadete açtık Ayasofya’yı 
 Temmuz 2020 

  

YIKIK KIYI 
Ayhan Altay 
 
1970’lerde Öğretmen Okullarının son sınıf 

öğrencileri on beş günlük şehir stajı, bir aylık köy stajı 
yaparlardı.  

1971 Ocağı ya da şubatıydı. Çorum’un Bozboğa 
Köyünde stajdaydık. İki derslikli bir okuldu. Her ün iki 
arkadaşımızı yemek ve diğer ev işleri için evde bırakır, 
diğerlerimiz okula giderdik. Arkadaşlarımızdan ikisi ayrı 
dersliklerde ders işlerken, üçer kişi de dersi izlerdik. 

Köy, bir nedenle eski yerinden alınmış, ovanın 
ortasına indirilmişti. Bu nedenle de köyde büyük ağaç 
yoktu. Köylüler, boş zamanlarında ne zaman ve ne amaçla 
yapıldığını bilmediğimiz yarı yıkık bir kerpiç duvarın yazın 
kuzey gölgesine, kışın güney güneşine yerleştirdikleri bir 
kalasın üzerine otururlardı.  

 

 
 
Bir arkadaşımız Türkçe dersi işliyordu. Kitaptan, 

“Pastör Paris’te otururdu” tümcesiyle başlayan ve adı da 
“Pastör” adlı parçayı okutmuştu. Öğrencilerin okunanı 
anlayıp anlamadığını belirlemek için soru sormaya “Pastör, 
nerede otururdu?” sorusuyla başladı. Soruyu yanıtlaması 
için söz verdiği öğrencinin yanıtı ilginçti. “Yıkık kıyının 

dibinde”.                                                                                     3 
 



  

SARI DEFTER 
A Kadir Dedeoğlu 

 “O gün ilk dersim Baran’ın sınıfınaydı. Kalabalık 
içinde yokluğunu fark ettim. Sordum.” 

Durdu, parmağını ayraç gibi kullanarak defteri 
kapattı. Boş gözlerle bakıyordu pencereden dışarı.  
Yıllar önceydi. Bir şeyleri hatırlamaya zorluyordu 
kendisini. Bir zaman sonra defterin daha ileriki 
sayfalarında bir bölüm aramaya başladı. Sayfalar 
arasında birkaç kez gidip geldikten sonra aradığını 
buldu.  

“Müdürün çağırdığını söylediler. Gittim. 
Odasında düzgün giyimli iki kişi daha vardı. Müdür, 
Bakanlık Müfettişleri olduğunu söyledi. Benim için 
gelmişler. Şaşırdım. Oturmam için yer gösterdiler. 

Birisi beni süzerken, diğeri çantasından çıkardığı 
kâğıtların arasına karbon kâğıtları koyup yazı 
makinesine takmaya çalışıyordu. Müdürle göz göze 
geldik. ‘Bilmiyorum’ dedi işaretle. Sessizlik sinmişti 
odaya. Yazma işi bittikten sonra ikisi de yazının altını 
imzalayıp bana uzattılar.” 

Geçmişte kimi yaşadıklarını ne zaman anımsasa, 
bu günkü aklıyla ya eksik görür üzülür ya da beğenir 
gururlanırdı. Diklendi yerinden, anımsadı olanları. 
Şimdi, o anı yaşıyordu yeniden.  Yüzü parladı, gururla 
deftere döndü. Tek tek, tadını çıkara çıkara okuyordu. 

“Birbirine benzer dört soru sormuşlar. İlk soruyu 
okuduğumda yüzüm asıldı. Propaganda 
yapıyormuşum. Arkasından da neden, nasıl, kime, 
nerde sorularını sıralamışlar. Yerel gazetede adımın 
geçtiği bir haber varmış. O ihbar kabul edilmiş. 
Gösterdiler gazeteyi. Öğrencilerle yakından 
ilgileniyormuşum, onlara yasak yayınlar 
öneriyormuşum. Ne bulursanız okuyun diyormuşum… 
Önemsemedim. Tek tümce ile bütün soruları 
yanıtladım. ‘Sorulanların hiç birisini suç olarak kabul 
etmiyorum‘ diye yazdım. Beğenmediler. Direndim. 
Tartışma içinde birisi ‘vatan haini’ lafını kullandı. 
Elbette öfkelendim. Ve ‘asıl siz vatan hainisiniz’ dedim 
nereden edindiğimi bilmediğim bir güçle. Birisi ‘bak 
sen’ derken, öbürü ‘nasıl’ dedi. Sıraladım. ‘Ben, 
burada, böyle bir yerde, her türlü yoklukla boğuşarak, 
bir şeyler yapmaya uğraşırken, siz, tam bin kilometre 
öteden, üşenmeden, üstelik iki kişi, dört soruya yanıt 
almak için kalkıp geliyorsunuz. Derdiniz sadece yolluk 
almak, yevmiye almak... Şu dört soruyu posta ile 
gönderseniz ne değişir? Bu durumda ben miyim vatan 
haini.’ Oda buz gibi oldu.” 
Yaptığından hoşnuttu. Gencecik bir öğretmen olarak 
koca koca adamları nasıl da hırpalamıştı. Nasıl da 
unutamayacakları bir ders vermişti onlara 
kendince… Hem de öyle olmalıydı.  ‘Az bile 
söylemişim’ diye düşündü. Geriye yaslanırken 
kubardı, duygulandı. Hani, gün olup da duygu öne 
çıkıp, akıl kilitlenip göz görmez, kulak duymaz, el 
tutmaz olur ya, işte o durumdaydı şu an... Her şey 
durmuştu. 

Duruşundaki hüzünle huzur kendini saklayamıyordu. 
Daldı gitti. Nice sonra kendini toparladığında gözü yarım çayına 
takıldı. Boş verdi. Parmağını kıstırarak belirlediği sayfaya geri 
döndü, baştan okudu... 

“O gün ilk dersim Baran’ın sınıfına idi. Kalabalık içinde 
yokluğunu fark ettim. Sordum. ‘Kaçakta kaldı öğretmenim’ dedi 
birisi. Bu ses onca sesin içinden sıyrılıp, hepsini yırtıp, gelip 
yüreğime saplandı. Anlamıştım ne dediğini. İnanmak 
istemedim, bir daha sordum. Bu kez başka bir ses gelip 
beynime saplandı… ‘Kaçakta kaldı öğretmenim.’  

Hafta sonları, genellikle yoksul ailelerin çocuklarının, 
birileri adına, sınırın öte yanına kaçak mal getirmeye gittiklerini 
duyardım. Az bir paraya… Gidenlerden dinlediğim, mayın 
tarlası en zor olanı… Mayın tarlasında kalmak var. Kaçakta 
kalmak var. Orada ölmek var… Onun için zorda kalmayan 
gitmez… Herkes gitmez… 

Ders nasıl bitti bilmiyorum. Bahçeye çıktım. Bütün 
çocuklar çevremde. Ne olmuş, nasıl olmuş soruları sürekli 
yineleniyor. Her kafadan bir ses çıkıyor, bağıra çağıra yorumlar 
yapılıyordu. O kargaşada Baran’ın sıra arkadaşı yanıma 
yaklaştı. Üzgün gözlerle yüzüme bakarken, silik bir sesle ‘nasıl 
olmuş öğretmenim’ diyebildi. Saçlarını okşarken, ‘bak yakışık’ 
dedim. ‘Kaçakçı Şahan’ diye bir kitap var. Bekir Yıldız yazmış. 
Onu bul, oku, öğrenirsin.’ Sustu. Eli elimde kaldı bir zaman… 
Bırakmak istemiyordu. Zil çaldı. Koşuştular.”   

Ertesi gün gazeteye haber olduğunu hatırladı çakır bir 
gülümseme ile… Öğrencilere zararlı kitaplar önerdiğini o 
haberden öğrenmişti. O gün Baran giderken, O’nun dosyasına 
da işaret konuluyordu. Sonrasında, ıvır zıvır şeyler için, kaç kez 
sorular sorulacaktı ciddi kişiler tarafından, kaç kez yanıtlar 
verilecekti dik başlı. Emekli oluncaya dek… Hayıflandı. Eşi çayını 
yenilemek için salona girdiğinde, O’nu kucağında sarı defter, 
gözlerini silerken buldu. Ağlamaktan çok, yaşama sitem 
yüklüydü bakışları. 

“Aynı adlı öyküden.” 
 

 

 
Ayhan Altay 
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İKİ DÜNYA 
Orhan Yüce 
 
 Hepiniz gibi bende uzun süredir düşünüyordum. Öbür 

dünya nasıl acaba diye. 
Bu dünyada öbür dünyayı anlatmak çok kolay çünkü gidip 

de gelen yok ki. 
Neymiş efendin asma bahçeler varmış, bin bir çeşit şarap, 

huriler varmış ateşte yanmak varmış, sırat köprüsünden gayya 
kuyusuna düşmek varmış, varmışta, varmış…  

  Yüksek makama okkalı bir dilekçe yazdım. O dünyayı 
öğrenip geri dönmek istediğimi belirttin.  Geri dönmeyi kalan 
ömrümü yaşamayı kalın yazdım ki, başıma gerçek bir şey 
gelmesi diye. Dilekçeme cevap olumlu geldi. 

 Tamam, kardeşim de “ölümle şaka olmaz” diyeceksiniz. 
Yalandan ölüm nasıl olacak? Hiç düşünmemiştim. Bir araba 
önüne atlasam her yanımı kırar bir daha geri dönemem. Denize 
atsam balıklar yer bitirir geri dönmem imkânsız olur. Bıçaklasam 
olmaz. Öyle bir ölmeliyim ki vücuduma zarar vermeden olmalı. 

 Kimseye bir şey söyleyemediğim için günlerce düşündüm. 
En sonunda bir yol buldum. Morga girmek, orası soğuk olduğu 
için vücuduma zarar vermeden öbür dünyaya gönderir. Ama 
morga girmekte kolay değil, koca koca kapılarda koca koca 
kilitler. Kardeşim buraları neden bu kadar güvenceye 
alıyorsunuz? Ölüler mi kaçacak? Yaşayanları güvenceye almayan 
devlet, ölüleri bu kadar sıkı güvenceye alıyor. Neyse, gittim 
morga yakın bir yere gizlendim. Görevli gelsin kapıyı açsın bende 
içeriye dalayım ve hemen bir yere yatayım diye. Bir müddet 
sonra bir gürültü koptu, koşuşturmalar başladı. Morg görevlisi 
telaşla kapıyı açtı, yukarıya çıktı. Ben hemen daldım içeri. 
Baktım yatanların hepsinin üstü mavi bir bezle örtülü, benim 
sırtımda elbise var. Ne yapayım ne yapayım derken hemen 
soyundum. Birinin üstünden mavi bezi aldım, kendi üstüme 
örttüm.  

 Bir şeyler söyleye söyleye İçeriye birini getirdiler ki, sanki 
ya zengin biri ya da bir tarikat şeyhi. Morgda bile ayrıcalığı 
gördüm. 

Neyse uzatmayayım biz daha öbür dünyaya ulaşamadık. 
Morg görevlisi geldi bir üstü açık çıplak ölü var. Sayıyor sayıyor 
bir fazla çıkıyor.  Hocayı getiriyor kayıtlara bakıyorlar bir fazlalık 
var. Eyvah dedim şimdi beni bulacaklar, “sen canlısın çık dışarı 
diyecekler” diye.  Morg görevlisi ölüleri dinleyerek bana geldi.  
“Hoca bu canlı” diye hocayı çağırdı. Hoca yanıma yaklaşınca 
elime aldığım parayı hemen eline tutuşturdum. Önce bir 
afalladı, paraya baktı morg görevlisine seslendi.  

-Bu da ölü. 
- Az önce yaşıyordu 
-Yaa, Can dediğin bir kuştur, şimdi var, şimdi yok.  
Ölü kaydı yapalım dedi ve kayıt tutuldu. Mezara 

 

 gönderilmek üzere yola çıktım. Ağlaşmalar sızlaşmalar sonucu 
üstüme toprağı attılar gittiler. 

Nihayet öbür dünyaya vardım. Hemen bana bilgi verdiler. 
O dünyanın bir dili varmış onu öğrettiler. İncelemeye başladık. 
Bir yere vardık, ben karşımda insanlar beklerken hiç öbür 
dünyada görmediğim yaratıklar ortaya çıktı. Bunlar ne diye 
sordum. Bunlar geldiğin dünyanın insanları dediler. 

 Önce cennete gittik. Burada huriler nuriler yok, asma 
bahçeleri ve şarap yok. Ama güzel bir yer, herkes memnun. 
Zaten onların yemeye, içmeye ve hurilere ihtiyaçları yokmuş, 
ayrı bir yaşam biçimleri varmış, ömür diye de bir şey yokmuş.  

Hepsi aynı biçimde olduğu için ayırt edilmiyor. Bunun için 
arkalarında o dünyanın dili ile yazılmış kimlikleri var. Baktım 
çoğu çocuk; çünkü 15 yaşına kadar çocukların yaşamı günahsız 
oluyormuş. Büyüklerden görebildiğim kadarıyla İbni Haldun, İbni 
Sina gibi dini bilgilerini insanlığın hizmetine sunanlar var.  

Sonra cehenneme gittik. Burada da herkesin bir yaşam 
döküntüsü var. Ooo kimler var kimler, öbür dünyada şeyhlik, 
şıhlık yapanlar, ülkeler yöneticilik yapanların bazıları, İnsan 
katledenler… 

Buralarda din ayrımı yok hepsi bir arada. 
Birisinin yaşam dökümüne baktım, bir tarikat şeyhi imiş, 

hiçbir iş yapmadığı halde çok zengin olmuş. Sorulan sorulara 
verdiği cevaplar; (tabi orada artık yalan söyleme yok) haksızlığa 
karşı çıktın mı? Hayır. Yolsuzluğu, sömürüye karşı çıktın mı? 
Hayır. Müritlerin yoksulluk içinde iken, onların ve çocuklarının 
rızkını aldın mı? Evet. Yöneticilerin yanlışına yanlış dedin mi? 
Hayır. İnsanın önünü dolum (üreme), arkayı boşaltım organı 
yarattığı halde, yüksek makamın söylemediği şerbetleme, 
bademlere diye çocukların ırzına geçtin mi? Evet. Yine yüksek 
makamın herkese verdiği ömür süresini sen çıkarın için “ya rab 
benim ömrümden al ona ver” dedin mi? Evet. Daha uzayıp 
gidiyor.  Geldiğimin dünyadaki gibi burada yalan söylenemiyor. 
Öbür dünyada kim ne yapmış her şey yazılmış. Hiçbir şeyi 
kaçırılmamış.  

Başka bir yere gittik.  Burası ne diye sordum. Burası yüksek 
makamı tanımayan ama onun dediklerini yapanların yeri. Oo 
hep komünistler orada, ya bunlara öbür dünyada allahsız 
diyorlar. Evet, ondan günahkârlar, ama insanlığa hizmetten 
sevap kazandılar. Onlar yüksek makamın insanlara verdiği aklı 
kullanmak için çalıştılar, diğerleri ise insanların akıllarını 
kendileri için kullanmaya kalkıştılar. 

Pekiyi yüksek makam bu kadar kötülüklere neden izin 
veriyor? Yüksek makam insanların akıllarını kullanmasını ister. 
Ne zaman insanlar akıllarını kullanırsa o zaman her şey 
istedikleri gibi olacak. 

İncelemen bitti, yaşadığımız dünyaya dönmek istedim. 
Tamam dönebilirsin ama burada gördüklerini orada kimseye 
anlatamazsın dediler. Bunu için söz verdim.  Zaten bu dünyaya 
gelince her şeyi unuttum. 
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