
 

KAHKAHA KİMDEN YANA? 

Fevzi Demir 

 

Kahkaha sözcüğünün tekinsizliği ilk anda 
çağrıştırdıklarından bellidir. Meş’umdur, korkunçtur kötü 
adamların kahkahası. Kahkahayı kötü adamlardan 
kurtarmanın zamanı gelmiştir, hatta geçmiştir bile! 

Olaylar beklenilenin dışında geliştiği zaman güleriz de 
olayların beklenilenlerin dışında gelişmesini sağladığımızda 
bir kahkaha patlayabilir ha. 

Küçükken bana yaramaz diyorlardı, artık büyüdük ve 
yarabiliyorum! 

İki şey yıkar insanı; biri su biri sabun! 

Uysa da… 

Gülme ve mizah bizde anlama ve kavrama değişiklikleri 
yaratan bir şeydir. Bizi rahatsız eden şeyleri ve rahatsız 
edenleri rahatsız eden bir uğraştır. 

Bergson’un dediği gibi1 gülme bir suç ortaklığıdır bizi 
yakınlaştıran. Bu suç farkına varma suçudur öncelikle! 

YALAYALPA 
Ayhan Altay 
 
Özlem sarılmış anıların eskittiği 
Bulutlara yüklediğim düşleri 
Kama kılıçlarını kuşanan kışlara 
Küskün rüzgârlar taşıdılar 
 
Sorumsuz denizlerde dalgalandım 
Esrik yalayalpa 
Sincap çevikliği düşlerim 
Kestane güzlerinde kaldı 
Kuramsız 
 
Delikanlı bir kavgada söyledik  
Türkülerimizi 
İlkyaz güneşini özlerken 
 
Ya sen gel 
Ya sen gel 
Ya da sen gel 
Kağşasın dünya 

 
 

Sürgündeyken sigara kâğıdı bulamadığı için yazdıklarının 
bir kısmını tütüne sarıp içine çeken ve bizim için çok değerli 
olduğuna inandığım fikirlerini havaya savuran, Sovyet 
Rusya’sının ömrünü yiyip yuttuğu filozoflardan Bahtin’i çok 
ciddi ciddi devrim yapmakla uğraşan arkadaşlara okuması 
için tavsiye ederim. Ona göre yalnızca dogmatik ve 
hükmedici kültürler tek taraflı olarak ciddidir: 

“Ciddiyet bizi umutsuz durumların altında ezer, ama 
kahkaha bizi onların üzerine çıkarır ve ellerinden kurtarır. 
Kahkaha insanı bağlamaz, özgürleştirir. Kahkahanın 
toplumsal, korovâri karakteri, bütün insanlığa ve dünyaya 
bulaşma isteği. Kahkahanın kapıları herkese açıktır. 
Kızgınlık, öfke ve hoşnutsuzluk her zaman tek taraflıdır. (…) 
sahiden büyük olan her şey kahkahavâri bir unsuru da 
içermelidir. Aksi takdirde tehditkâr, korkunç ya da şatafatlı 
ya da her halükârda sınırlanmış olur. Kahkaha engelleri 
kaldırır, yolu temizler” 2  

Adını bir türlü doğru dürüst telaffuz edemediğimden 
emin olduğum Sören Kierkegaard’ı severim tanrıları 
güldürdüğü için: 

Başıma harika bir şey geldi. Göğün yedi kat yukarılarına 
çekildim. Tanrılar orada saf saf dizilip oturuyorlardı. Bana 
özel bir lütufla bir dilekte bulunma ayrıcalığı bahşedildi. "Ne 
dilersin?" dedi Merkür, "Gençlik mi, güzellik mi; güç mü, 
uzun bir ömür mü; en güzel bakireyi mi, yoksa sandığımızda 
bulunan öteki nimetlerden birini mi? Sadece bir tanesini 
seçeceksin ama.” 

·· Bir an şaşırdım kaldım. Sonra tanrılara şu şekilde hitap 
ettim: "Çok saygı değer çağdaşlar, dileğim tek şudur ki, 
kahkaha hep benden yana olsun." Tanrılardan hiçbiri tek 
kelime etmedi; hepsi gülmeye başladı. Bundan dileğimin 
kabul edildiği sonucuna vardım ve anladım ki tanrılar 
kendilerini zarafetle nasıl ifade edeceklerini biliyorlardı; zira 
ciddi bir tavırla, "Dileğin kabul oldu" demek onlara pek 
yakışmazdı.3 

Birlikte gülebilmek ve ortak kahkahamız bizi kutsal 
olanın tahakkümünden, yasaklamadan, geçmişin ve 
iktidarların yarattığı binlerce yıldır insanda yer etmiş olan 
dışsal ve içsel sansürden ve korkulardan kurtaran bir 
toplumsal bilince ulaştırabilir. Gülme anı korkularımızın 
sınırıdır. 

Gülmekten öldüğümüz an, en özgür olduğumuz 
andır. 
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1 Henri Bergson, Gülme, Çeviren: Devrim Çetinkasap, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2011, s.6-7. 
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BİLAL ÖĞRETMEN 
A Kadir Dedeoğlu 
 
Bilal, sendikasının en kararlı üyelerinden birisidir. Öyle 

aman aman bir bilgi birikimine sahip değilse de birlikten 
kuvvet doğacağına tam inanmış, onun için de sendikaya 
üye olmuştur. Üç çocuğu ve eşi onun maaşı ile 
geçinmektedir. Emekliliğine pek bir şey kalmamıştır. 
Sevecenliği ile çevresinde herkesin “Bilal abisidir”. Büyük 
şehrin kenar mahallesinde, kırmış sarmış bir ev edinmiş, 
tayinini de evine yakın bir okula yaptırmıştır. Evi için aldığı 
kredi borcu oldukça azalmıştır. Geçinmekte sıkıntı çekse de 
sendika aidatını hiç aksatmamakta, fırsat buldukça 
sendikaya uğrayıp gelişmeler hakkında mutlaka bilgi 
edinmektedir. Görev almaktan asla kaçınmamakta, aldığı 
görevi de en güzel şekilde yerine getirmektedir. Okulunda 
sendika temsilcisidir. Bu görev O’na ayrıca bir sorumluluk 
yüklemektedir.  

Hiç boş zamanı olmaz Bilal’in. Ne yapar eder, okul dışı 
zamanlarda, eve katkı sağlayacak bir iş bulur. Bir bakarsın 
önünde bir kasa kiraz, onu satıyor, bir bakarsın güvercin 
yumurtası satıyor, bir bakarsın yaklaşan Kurban Bayramı 
için kurmuş tezgâhı bıçak biliyor. Gözü çok da değil. 
Düzenini kurmuş, yarı aç yarı tok kendince yaşayıp gidiyor. 
Ona göre tek sorunu oldukça fazla olan kilosu. Oysa tombul 
fiziği ona daha da bir sevimlilik kazandırmaktadır.  

Ülkede birçok sorunlar yaşanmakta, her sendika kendi 
alanında bu sorunları sıkça dillendirmektedir. Genel 
merkezlerden gelen yazılar şubelerde, üyelerce incelenip 
tartışılmaktadır. Bilal bu tartışmalarda sadece dinleyici 
olmakta, ancak bir şeyler yapılması gerektiğine 
inanmaktadır. O’na göre, “Sorun yaşanıyorsa, bu sorun ilgili 
yerlere bir şekilde duyurulmalıdır.”  

Akşam haberlerinde, işçi sendikalarının birlikte bir 
uyarı mitingi düzenleyeceğini duyunca kımıldadı. Sendikası 
bu mitinge mutlaka destek vermeliydi. Ertesi gün okul çıkışı 
sendikaya uğradı. Genel merkezden henüz bir haber 
gelmemişti, ancak bir hareketlilik vardı. Pankartlar, dövizler 
şimdiden hazırlanıyordu. Durumdan hoşnuttu… 

Hafta sonuna doğru durum belirginleşti. Yapılacak 
mitingin zamanı ve yeri duyuruldu. Destek veren sendikalar 
şubelerine gerekli açıklamaları gönderdiler. Bilal’in şubesi 
miting alanına yakın olduğundan, katılımcılar alana kortej 
halinde yürüyerek gideceklerdi. Herkeste bir heyecan vardı. 
Gün Bilal’in beklediği gündü… 

Bilal kararlaştırılan saatten önce şubeye gittiğinde 
gördü ki herkes orada. Arkadaşları Bilal’e yaşından, belki de 
kilosundan olsa gerek görev bırakmazlardı. O’nun orada 
olması yeterdi. Eline tutuşturulan pankartı olabildiğince 
havaya kaldırarak, heyecanla salladı. Arkadaşları gülüştüler. 

Kortej yola çıktığında heyecan daha da artmıştı. 
Herkes belli bir disiplin içinde yürüyordu. Pankartlar 
havadaydı. Ama en yukarıdaki Bilal’in pankartıydı. Yol boyu 
vatandaşlar korteji alkışlarıyla destekliyorlardı. Kortej 
ilerledikçe, Bilal’in bulunduğu yerde alkışlar, ıslıklarla, 
bağrışmalarla destekleniyor, daha bir coşkulu oluyordu. 
Durumdan önceleri hoşnut olan Bilal, sona doğru kuşku 
duymaya başladı. Bir gariplik vardı… 

 
Miting alanına girildiğinde komşu okulların 

öğretmenleri de alkışlarla Bilal’i karşıladılar. Bilal 
sevildiğini biliyordu, tamam da bu sefer sanki biraz 
farklıydı. Tedirgin, olanları anlamaya çalışıyordu. 
İçlerinden birisi topluca fotoğraf çektirmeyi önerdi. Bilal’i 
ortalarına alıp toplandılar. Pankartın iyi görünmesini 
istedi birisi. Fotoğraf çeken Bilal’i uyardı. Bilal pankartı 
kaldırırken gözü, pankarttaki yazıya kaydı. O zamana 
kadar pankartta ne yazdığına bakmamıştı bile. Pankartta 
kocaman “AÇIZ” yazıyordu. Bilal burkuldu. Olanlar şimdi 
anlam kazanmıştı. Sadece “Hangi haylaz tutuşturdu elime 
bu pankartı” diyebildi.    

Pankartla Bilal’in fiziği arasında bir çelişki vardı 
belki ama, gerçek hiç de öyle değildi. Bilal ve ailesi ne 
yapsa yarı aç yarı toktu. 
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HÜLYA MEYHANESİ VE MÜZEYYEN SENAR 
İlyas Danyeli 
 
12 Eylül darbesinden sonrası.  Bir "Örgütsel buluşma" 

için Ankara Ulus’ta Hergele Meydanı’nda oyalanırken 
"takip yediğimden " şüphelenerek, atlatmak amacıyla 
kapısında "Hülya Meyhanesi" yazan yere girdim.  Adının 
meyhane olduğuna bakmayın, yalnızca adı meyhane.  
Şimdilerde yerine devasa bir cami yapılan bu yer, Hergele 
Meydanı’na bakan köşedeki bir binanın alt katında, binanın 
dışından demirden dik bir merdivenle inilen, başlangıçta 
muhtemelen depo olarak yapılmış ve kullanılan penceresi 
perdesi olmayan, Hergele Meydanı’nın yoksul ve yaşlı 
insanlarının pejmürde kıyafetleriyle girip ucuz şaraplar 
içtikleri, sigara dumanından göz gözü görmeyen bir yerdi.  

Merdivenden inip içeri giriyorum. Yoğun bir sigara 
dumanı var içerde. Biraz sonra gözlerim ortama uyum 
sağlıyor. -Gözler böyledir, hemen uyum sağlar.- İçerde 
Müzeyyen Senar plaktan okuyor: "saçların tarumar, 
gözlerinde nem, ateşe benzerdin, küle dönmüşsün. Hayal 
mi gerçek mi gördüğüm bilmem, elden ele gezen, güle 
dönmüşsün."  Müşteriler arasında yükselen ve kulağıma 
çarpan sese dönüyorum: Derinden ah çekerek “Söyle bre 
Müzeyyen senin de vaktin geçti” diyen sesin geldiği yöne 
dönüp bakıyorum. Aaa...  Hamamönü’nden bildiğim “Japon 
Ali “abi.  Yanına çömeliyorum. Selam veriyorum.  Kafayı 
kaldırıp göz ucuyla beni süzüyor. Yaşlı gözleri kan çanağı 
gibi. 

Japon Ali, Hamamönü’nün klasiklerinden. Zamanının 
Ankara külhan beyi, delikanlısı. Ankaralı bazı ünlü babaların 
ondan feyz aldığı, O’nun öğrencisi olduğu anlatılırdı. 
Bazıları ziyaretine de gelirdi. 

Japon Ali’yle ilk muhabbetimizi Hamamönü’nde Bebek 
Pastanesi’nde bir grup arkadaşla oturup çay içerken 
yapmıştık. Daha doğrusu o, bizim masaya titrek elleriyle 
sigarasını ağzına götürürken sulu gözlerle bakmış sonra da 
yanımıza gelerek beraber oturduğumuz Tülay isimli 
arkadaşa “sana sarılabilir miyim, genç yaşta ölen kızıma ne 
kadar çok benziyorsun” demişti. Tülay onun bu arzusunu 
kırmayıp sıkı sıkı sarılmıştı. 

Her karşılaşmamızda devrimcileri sevdiğini, 
devrimcilerin mert insanlar olduğunu, kendisinin de genç 
olsaydı mutlaka devrimci olacağını söyleyip dururdu.  

Japon Ali şimdi, Hülya Meyhanesi’nde yine o sarhoş ve 
yaşlı haliyle Müzeyyen dinleyip derin derin ahlar çekiyordu. 
Müzeyyen Senar adını daha önce de duymuş ve 
dinlemiştim ama “Müzeyyen Senar” adını yükselterek 
bilincime çıkaran, Japon Ali’nin o derin ah eşliğinde “söyle 
bre Müzeyyen” sözleri olmuştu. O tarihten beri ne zaman 
Müzeyyen Senar dinlesem,   bilincimde bu üçlü troyka 
oluşur: Müzeyyen Senar, Japon Ali ve Hülya meyhanesi.  

 

NASIL SALAK OLDUM 
Cebrail Sürücü 
Yıl, 1989.  İzmir- Çiğli’de bir kitap-kırtasiye dükkânı 

açtım. (12 Eylül faşist darbesinde görevden alınmıştım.) 
Kemeraltı’nda Çağ Yayın Dağıtım’ın sahibi, Zeki İdiman’la 
tanıştım. İşyerimin kitap gereksinimini çoğunlukla oradan 
temin ediyordum. (Zeki Abi de eğitimciydi.) Beni sevmişti.  
Umarım yaşıyordur. Yaşamında uzun ömürler diliyorum.  Alt 
katta satış reyonu, üst katta kendi özel bürosu vardı. Tüm 
perakendeciler, satış yerinde, ellerinde kitap listeleriyle 
kuyrukta beklerken, ben, oğlu Haldun’a listemi verir, Zeki 
Abi’nin odasına çıkardım. Zeki Abi’nin çekmecesinde, viski 
ve badem eksik olmazdı. Zaten, benden başkasını hiç özel 
bürosunda görmedim. Listem hazırlanıncaya kadar iki duble 
viski, birkaç bademe söyleşi karıştırırdık. 

Bir gün; karşı duvardaki bir çerçeveye gözüm takıldı. 
“SALAKLIK DİPLOMASI” yazıyordu. “Abi, bu ne?” dedim.  
“Bu dernek Dikili’de kuruldu. Ben yönetim kurulundayım” 
dedi. Derneğin kuruluş öyküsünden bir bölüm anlattı. 

Dikili’den bir iş adamı, iş görüşmesi için, özel arabası ile 
İstanbul’a gider. Arabasını otoparka bırakır. Bir hafta sonra, 
işleri bitince, Otobüse biner, Dikili’ye gelir. Sabah işe 
giderken garajın kapısını açar, araba yok. “Eyvah arabam 
çalındı” diyerek trafiğe başvurur.  Bir haftalık aramadan 
sonra, telefon gelir İstanbul’dan.  “Arabanız Beyoğlu’nda 
falan otoparkta. Siz bırakmışsınız. Gelin alın.” 

“İşte bu olaydan sonra, Dikili’de Salaklar Derneği’ni 
kurduk. Gerçek salaklara diploma verip, derneğe üye 
yapıyoruz“dedi. On yıl süreyle uğraştım bir salak diploması 
almak için. Neler anlatmadım ki Zeki Abi’ye. Haftada iki kez 
uğrayıp, bir olayımı anlatıyorum. “Hayır” diyor. Sen, salak 
değilsin. Diplomayı hak etmiyorsun.”  Uzun yıllar sonra, (on 
beş yıl) yeniden öğretmenlik görevime döndüm. İşyerimi 
devrettim. Paraları çantaya doldurarak, borçlarımı ödemek 
üzere Kemeraltı’na indim. Tüm borçları ödedim. Sıra, Zeki 
Abi’ye geldi. Onu en sona bırakmıştım. Kapıyı tıklayıp içeri 
girdim. Zeki Abi’nin viski saati.  

 
“Siparişi verdin mi?” diye sorunca; “yok abi, on beş yıl 

sonra yeniden öğretmenliğe döndüm. Dükkânı devrettim. 
Borçları ödemek için indim. Tümünü ödedim. Sizi en sona 
bıraktım. Hem borcumu ödeyeyim hem de iki dubleye iki laf 
katayım” dedim. 

Hemen telefona sarıldı. “Oğlum acele bir salaklık 
diploması getirin. Beş beşlik bir salak buldum” dedi. 
Telefonu kapattı. Bir dakika geçmeden diplomam geldi. 
Yazılıp imzalandı.  

Zeki Abi, paraları sayıp, kasaya koydu.  “Bundan sonra, 
öğretmen maaşı ile haftada üç kez viski içersin” dedi. O 

günden sonra da viskiyi hep düşümde gördüm.                   3 



 

YAŞAM HER YERDE 
Orhan Yüce 

 

Özgür, akşam babasıyla yaptığı uçurtmanın 

sevinci ile erken kalktı. Kahvaltısını yapıp okulun 

yolunu tuttu. Okulda arkadaşlarıyla hafta sonu 

yapacakları kır şenliğini planladılar. 

Özgür arkadaşlarına hava atarak,  

-En güzel uçurtma benim olacak. 

Arkadaşı Metin, 

-En yüksekte benimkisi uçacak 

- Benimkisi mavi beyaz 

Bu heyecanla hafta sonunu iple çekmeye 

başladılar. 

Öğretmenleri şenliğin nasıl olacağını, kimlerin ne 

görevi olduğunu açıkladıktan sonra iyi hafta sonları 

diledi. 

Özgür, çok duygusal bir çocuktu, hayvanlara 

yardım etme, çocuklarla arkadaş olma, doğanın 

temizliği ve suyun kullanımı onun için önemliydi. 

Şenlik başladı, uçurtmalar uçuruldu, öğle 

olduğunda herkes getirdiği azığı paketinden çıkartarak 

ortaya serdi. Birbirleriyle paylaşa paylaşa yemeğe 

başladılar.  O sırada bir baloncu çocuk “uçan 

balonlarım var” diyerek çocukların yanına geldi. 

Özgür hemen yediklerinden birer parça kopararak 

çocuğa verdi. 

-Buyur sen de ye acıkmışsındır. 

- Sağ ol, senin uçurtman çok güzeldi.  

- Babamla birlikte yaptık. 

-Ben de geldiğim yerde, babamla uçurtma yapıp 

uçurmuştum. 

-Sen nerden geldin, adın ne? 

 -Adım Şervan, biz annemle Suriye’den geldik. 

- O ne demek, Baban yok mu? 

- Şervan, savaşçı demek, babamın üstüne bomba 

düştü, orada kaldı, biz savaştan kaçtık. 

Şervan, annesiyle birlikte Türkiye’ye gelmişti, 

dayısı ile kağıt toplarken okula da devam ediyordu. 

Bir gün öğretmen ders anlatırken kırmızı kalemle 

tahtaya konunun başlığını yazdı, Şervan kırmızıyı 

görünce önce bir ürperme geçirdi, sonra da ağlamaya 

başladı, öğretmeni ne kadar uğraştıysa da 

durduramadı. 

Şervan, o günden sonra okula gitmedi, balon 

satmaya başladı. 

O şenlikte iyi para kazanan Şervan, akşamına 

sinemaya gitti. 

“Yaşam Her Yerde” adlı filmde, savaş yapan iki 

ülke çocuklarının birleşerek nasıl savaşı durdurdukları 

ve barışı getirdikleri anlatılıyordu. 

Şervan, eve gelince beyaz, yeşil, mavi ve 

kırmızıdan başka her renkteki balonlarına “barış” ve 

“savaş son bulsun” diye yazdı. 

Hafta sonu belediyenin çocuklar için düzenlediği 

şenliğe gitti. Özgür de oradaydı. Şervan, Özgür’le 

sohbette bir kardeşinin olduğunu, Dılbirin (yaralı 

yürek) ismini kendisinin koyduğunu ve bu balonlarla 

onlara baktığını söyledi. Sonra balonlarını satmaya 

çıktı.   

“Yurtta sulh, cihanda sulh” anlayışı ile kurulan bir 

ülkede Barış sözcüğü yasaklanmıştı. 

 Şenlikte güvenlik görevi yapanlar balonlardaki 

yazıyı görünce hemen geldiler, Şervan’ın balonlarını 

almaya çalıştılar. 

Şervan, bir taraftan direnirken, bir taraftan da 

“balonlarımı almayın, ben bunlarla anneme ve 

kardeşime bakıyorum” diye ağlıyordu.  

Bunu gören Özgür, hemen koştu geldi. Şervan’a 

yardım etmeye çalıştı. 

Ama görevliler, düşman görmüş asker gibi 

çocukları tokatlıyorlar, balonlarını patlatıyorlardı. 

 Özgür diğer arkadaşlarını çağırdı. Hepsi koşa koşa 

geldiler. Çocuklar hepsi bir oldu, görevlilerin elinden 

balonları ve Şervan’ı aldılar. Ve hep birlikte” biz de 

barış istiyoruz, savaşa hayır” diyerek Şervan’la birlikte 

oturdukları yere gittiler, kalan barış balonlarını hava 

uçurup alkış tutular. 

 

KOBRA ETKİSİ 
Cemal Ergün 
Kobra etkisi” günlük yaşamımıza girmiş bir 

deyimdir. Bir durumu ya da olayı değiştirmek ya da 
denetime almak için yapılan müdahalenin, beklenmeyen 
bir etki göstererek durumu ya da olayı daha kötü bir 
duruma getirmesine “Kobra Etkisi” denir 

Bu deyim nereden çıkmıştır diye aklınıza takılabilir. 
İşte öyküsü: 

Kobra yılanını biliriz. Çok zehirleyici ve anında 
öldürücü etkisi var soktuğunda. Hindistan İngilizlerin 
sömürgesi iken İngilizler kobra yılanından çok çekerler ve 
durmadan kobra yılanını öldürürler. Ama baş etmek ne 
mümkün? Zeki bir İngiliz düşünür “Ya biz ne uğraşıyoruz 
bunlarla. Hintlilere söyleyelim onlar öldürsünler. Her 
kobra yılanı başına para veririz” der. 

Bu plan tutar Hintliler durmadan kobra yılanı 
avlarlar. O kadar çok avlarlar ki popülasyonun azaldığını 
görürler. Hintliler, kobra popülasyonu azalırsa gelirlerinin 
kesileceğini düşünürler. Bunun üzerine Hintliler kobra 
yılanı çiftlikleri kurarlar. Çiftlikte ürettikleri yılanları da 
İngilizlere satarlar. Üstelik dağ bayır kobra yılanı 
aramaktan da kurtulurlar. Buradan müthiş gelir elde 
ederler.  

İngilizler, bakarlar ki yılanın sonu gelmiyor. Kobra 
yılanlarının üretildiğini öğrendiklerinde Hintlilerin onların 
akıllarıyla ne kadar güzel alay ettiklerini anlarlar. 
 Ondan sonra para vermeyi keserler. Kobralarla birlikte 
doğanın dengesi de kurtulur. 
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SIRAT KÖPRÜSÜ NEDEN GÖRÜNMÜYOR* 
Eşref Karadağ 

-Gazeteci Murat Ağırel’e- 

 Köprüyü göremedim de ne demek? İhalesini 

yaptığımız, tastamam teslim aldığımız köprüyü nasıl 

görmezsiniz? Koskoca köprü orada halkımıza hizmet 

veriyor Sayıştay Bey; bulamadıysanız, göremediyseniz bu 

sizin sorununuz. Hem, herkes görecek diye bir şey de yok. 

Önemli olan hizmetin kendisidir. Biz, büyükşehir belediyesi 

olarak hizmetlerimizi reklâm aracı etmeyiz.  Halkın gözüne 

gözüne sokmayız! Hizmet dediğin zaten bir tür iyiliktir. E, 

iyiliğin görünmeyeni makbuldür. Ne demişler, bir elin 

yaptığını diğer el görmemeli, değil mi ama? 

 Başkanımın en birinci yardımcısı olarak yapılan tüm 

hizmetlere kefilim. Öyle bıyıkaltından gülmeyin, bugüne 

bugün başkanımı temsil ediyorum burada. Tamam, benim 

kefaletimi kabul etmeyebilirsin ama ta Ankaralardan çıkıp 

gelen beyefendi de aynısını söyledi.  Mevleviler şehrinin 

başkanı benim temsilcimdir, dedi, tüm icraatlarına kefilim, 

ona yapılan yamuk bana yapılmış demektir, diye ekledi. 

Yamuk dediysem şe’etmeyin, oldum olası argodan, sokak 

ağzından hoşlanmam. Beyefendinin sözleri diye 

değiştirmekten imtina ediyorum. 

 Siz de hiç konuşmuyorsunuz Sayıştay Bey! İhale 

dosyalarına bir gömüldünüz, yaprak yiyen ipekböceği gibi 

hışır hışır çalışıyorsunuz. Dosyaları nasıl tutmuşuz gördünüz 

mü? Her şey kanuna, kitaba uygun, yerli yerinde vallahi! 

Şartnameden maliyet hesabına, ihale ilanından tekliflerin 

alınmasına, değerlendirme evraklarından katılımcıların 

yarıştırılmasına kadar... Dedim ya, bunca yıllık 

belediyeciyiz; işimizi titizlikle yaparız. Bu kadar evrak 

arasında bir küçücük köprü eksikse bunu büyütmenin, 

ortalığa yaygara etmenin lüzumu var mı? Kayıpsa sehven 

kayıptır efendim. Koca köprüyü alıp eve götürecek değiliz 

ya! Hem, görünmeyen her şey yoktur, diye bir kural mı var? 

Sırat köprüsü de görünmüyor mesela, bu, yok demek 

midir?  Allah’ın huzuruna çıkıp haşa, ya Rabbi, Sırat 

köprüsü neden görünmüyor, diye sorabilir miyiz? Sırat 

köprüsü görünmüyor, yoksa yolsuzluk mu yaptın, diyerek 

yakasına yapışabilir miyiz? Demem o ki Sayıştay Bey, 

görünen köy nasıl kılavuz istemiyorsa, görünmeyenin de 

kerameti kendinde gizlidir. 

 Yeter çalıştığınız Sayıştay Bey! Dosyalar kaçmıyor 

ya, yemek arası neyin verelim, biraz soluk alalım değil mi? 

Ne? Ne diyorsunuz? Şehrimize kadar gelip de belediyemizin 

ikramını reddetmek olur mu? Gidelim, en güzel 

lokantamıza şöyle padişahlara layık bir sofra hazırlatalım. 

Bamya çorbası mı istersiniz önden, topalak çorbası mı? 

Ardından etli ekmeğimizin tadına bakın, olmadı, fırın 

kebabıyla düğün pilavı denersiniz. Hele yanında koyun 

yoğurduyla doyamazsınız tadına. İçecek ne istersiniz, bizde  

 

öyle alkollü şeyler olmaz, günahtır bilirsiniz.  Kolasından 

fantasına, ayranından envai çeşit şerbetine kadar her şey 

bulunur. Yemeğin üstüne de höşmerim tatlısı yer, 

kahvelerimizi içer, dağılırız. Hayır, hayır! Yanlış anladınız 

Sayıştay Bey, dağılırız dediysem, öyle değil, kalkar geliriz, 

demek istedim.   

 Bugün sıradan bir müfettişim diye yerinmeyin 

beyim. Bakarsın yarın bir üyelik boşalır, adın meclise 

sunulur, hoop, bir de bakmışsın üyelik koltuğundasın. Bak, 

demedi deme. Başkanım beyefendiye fısıldar, beyefendi de 

meclisteki grubuna. Olmayacak işler değil bunlar. Yok, bizi 

kayır, ayrıcalık göster diye söylemiyorum. Görevini 

yapacaksın tabii. Hani demem o ki, şu üç günlük dünyada 

nimetlerden faydalanmak, çeşme akarken testini 

doldurmak istersen sözlerimi gözardı etmeyesin. Bize el 

vereni tutup kaldırır, sırtını döneni de tekmeyle 

uzaklaştırırız, bilirsin. 

 Sen de köprüye taktın Sayıştay Bey! Nuh diyor, 

peygamber demiyorsun! Burası Mevleviler, ulemalar 

şehridir unutma! Nasıl ki semazenlerin bir eli havada, diğeri 

yerdeyse, başkanım da halkının semazenidir. Ankara’dan 

aldığını halkına eşit dağıtır. Hizmetse hizmet, yatırımsa 

yatırım...  

İhaleye fesat karıştırmak mı? Biz mi? Yok beyim! O 

nereden çıktı şimdi? Ne yandaşı ne kayırması? İhaleyi kim 

kazandı, işi kim yaptı merak bile etmeyiz. Önemli olan 

kamu hizmetidir, işin kalitesidir önemli olan. Yedi küsur 

milyona görünmez köprü yaptırmışız, bundan iyi hizmet mi 

olur? Yaptığımız işin Sayıştay nezdinde değeri olmasa da 

aslolan halkımızın takdiridir. Başkanım var ya başkanım, asıl 

köprüleri ücretsiz yaptırmıştır beyim. Hangi köprüler mi? 

Tabii ki gönüllere atılan köprüler. İhalesiz, teslimatsız 

köprüler kurmuş, vatandaşımızın sevgisine geçiş 

sağlamıştır. Siz şimdi çıkıp, gönüllere kurulan bu mübarek 

köprüleri yok sayabilir misiniz? Bunlar hakkında tutanak 

tutup, raporlar hazırlayabilir misiniz? Demek ki neymiş; 

bazı köprüler var olduğu halde görünmeyebiliyormuş. 

Siz inanmıyorsunuz ama elimizde köprünün fotoğrafları 
mevcuttur Sayıştay Bey. Lüzumu üzerine dosyalardan 
çıkarır, önünüze koyabiliriz. İş yapılmamış olsa teslim 
tutanakları olur mu, ihale bedeli ödenir mi? Firma o kadar 
iyi çıktı ki, kurup teslim ettiği köprüyü daha ucuza söküp 
kaldırmamıza yardımcı oldu. Neden mi kaldırdık? Neden 
olacak beyim; hep şu saman kamyonları yüzünden. 
Malum, şehrimiz ülkemizin tahıl ambarı. Hal böyle olunca 
kamyonların biri gelip biri gidiyor. Yüklemeyi de fazla 
yaptılar mı gelen çarpıyor, giden çarpıyor. Hadi, samanla 
bir şey olmaz ama ya demir yüklü kamyonlar da çarparsa, 
dedik ve köprüyü söküp kaldırmaya karar verdik. Onca 
para verdiğimiz köprü, göz göre göre heder olsa daha mı 
iyiydi? Bizde kamu malı namustur beyim, halkın parasıyla 
yapılmıştır çünkü. Gözümüz gibi korumazsak Allaha nasıl 



Sizi biraz peşin hükümlü buldum Sayıştay Bey. 

Estağfurullah! Niye suçlayayım beyim? Sanki muhalefeti 

temsilen gelmiş gibisiniz. Biraz empati kursanız, çok çalışan 

belediye olarak bizi anlamaya çalışsanız, bu yoğunluğun 

arasında kaybolan köprücüğün normal olduğunu kabul 

ederdiniz.  

Sökülen köprüyü mü soruyorsunuz şimdi de... Seni 
seni! Şey yani, sizi sizi, diyecektim, ağzımdan öyle 
fırlayıverdi. Köprünün varlığına kani oldunuz da sökülen 
demirleri öğrenmek istiyorsunuz demek. Meraklanmayın, 
onun da bir yanıtını buluruz beyim, koca belediye arı gibi 
çalışıyor, kim bilir nerelerde kullandılar sökülen parçaları. 
Ama üzülmeyin, sorar soruşturur, öğrenirim sizin için. 
Sinirlenmeyin beyim! Ben halkımız adına şe’ediyorum 
burada. Niye toplanıyorsunuz? Yoksa gidiyor musunuz?  

hesap veririz sonra. Değil mi ama?                                        5 
Saymaktan vaz mı geçtiniz? Rapor neyin vermeyecek 

misiniz? Bari bir yemek yeseydik? Belki şehri de gezerdik. 

Başkan beyi görmeden mi ayrılacaksınız? Beyefendi çok 

üzülecek bu duruma... Hani terfi zamanı geldiğinde... İzin 

verin de geçireyim sizi. Tamam, sustum. Hay Allah! Ne oldu 

şimdi Şayıştay Beye? Kapıyı vurup çıktı.  

Neyse, ben de gidip öğle namazımı eda edeyim bari. 

 

*Konya Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Denetim 
Raporu’nda, ihalesi yapılıp hakedişi ödenmesine karşın 
yerinde bulunamayan ‘Akyokuş Yaya Köprüsü’ ilk kez 
Gazeteci Murat Ağırel’in haberiyle Oda TV’de 
duyurulmuştur. 
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