
 



 

NASRETTİN HOCA’NIN VE BEKTAŞİ’NİN BİRİ 

Nasreddin Hoca’nın ve Bektaşi’nin birine kurulu düzenle dalga 
geçebilmeye ihtiyaç duyduğumuzda ihtiyaç duyarız! 

Espri yoksa buluş da yok. Kurulu düzenle dalga geçmeden yenisi 
nasıl gelir ki? 

Tıpkı sevgi gibi, mizah da özgürlüğün çocuğudur. Özgürlük 
arttıkça ak mizah üretimi, ak mizah üretimi arttıkça da özgürlük 
artacaktır. En rahat, en uyumlu ve en verimli kişilikler, kendi 
kendileriyle alay edebilen, mizah yoluyla özeleştiri yapabilen, 
dünyaya, topluma ve öbür bireylere kırık bir gülümsemeyle de olsa 
hoşgörü içinde bakabilenlerdir kuşkusuz.1 

İki iyilikten birini seçmeye zorlandığımız bu hainler ve 
kahramanlar dünyasında kaosmos ve havet ve cehennet sözcüklerini 
düşündürmek için sen de haklısın diyen Nasreddin Hocasız yaşanır 
mı? 

Espri yapmak gerçekliği kendi adımıza keşfetme olanağı verir 
bize: Espriler beklentileri altüst eder. Kendi gerçekliklerini yaratırlar. 
Mantığı kesintiye uğratırlar. Bilirsiniz ki espri aptalları ıskalar. 

Ortalıkta hakikat ve doğru diye dayatılanları ters yüz edebilmek 
için yamuk bakmaya ve mizahın gücüne ve yamuk bakabilenlerin 
yoldaşlığına ihtiyaç vardır. Ortada bir Nasreddin Hoca, bir Bektaşi 
olmasa bile onları icat etmemiz gerekirdi. Çünkü onlar bizim kendi 
adımıza söyleyemediklerimizi söylettiğimiz kurtarıcılarımızdır. 

Toplumlar sağduyusuyla bağdaşmayan işlemlere, tutumlara ve 
yasalara karşı tepkilerinin sözcülüğünü sözlü ya da yazılı türde 
yarattığı örnek kişilere yüklemiştir; her birinin ayrı ayrı bir hüneri, en 
çok ustalıkla konuşabileceği bir söz alanı vardır: Nasrettin Hoca, 
Keloğlan, Karagöz… her biri kendine özgü konularda söz sahibidir. 
Onlarla yobazlarla, despotlarla ve efendilerimizle onları da 
ötekileştirmeden mücadele etmeye çalışırız. 

Gorgias'ın önerisi şudur: “Rakibinizin ciddiliğini şakayla, 
şakalarını da ciddiliğinizle öldürün.”2 

Barthes’dan beri biliyoruz ki “yazıldığı zaman bokun kokusu 
yoktur.” Yayılan kokunun hissedilmesi için okuyucuların bu kokuya 
maruz kalması gerekmektedir; dilin kendisi de bilindiği gibi pislik 
yığının temizlenmesiyle oluşmuştur.3 Espri bu görevi üstlenir, bokun 
kokusunu hissetmenizi sağlar.  

…duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini/ 
biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına diyen Nazım Hikmet’i 
de unutmayalım. 

Fıkraları aracılığıyla kutsalı dünyevileştiren, otoriteyi 
bayağılaştıran, tabu sayılan tutum ve davranışları olağanlaştıran 
Bektaşi tipini her türden sahneye yerleştiren halk, onun sayesinde 
hem din ve inançla ilgili meseleleri daha anlaşılır, daha algılanabilir 
seviyelere çekmiş hem de ortodoksi ve düalist yaklaşımların yarattığı 
aşkın olanla ile insan doğası arasındaki uçurumu kapatmaya 
çalışmıştır.4 

Düzeni gülerek ihlal etme yeteneğine ihtiyaç vardır: 

→ Bektaşi bir köşeye çekilerek oruç yerken bir sofu görmüş. 
Bektaşi ile aralarında şu kısa konuşma geçmiş:  

- Baba!... Ramazan geldiğini bilmiyor musun?  
- Bana ne?  
- Ay, sen Müslüman değil misin?  
- Sana ne?... 
 
 
 
 

→ Bektaşi’nin biri güpegündüz sokakta oruç yiyormuş. Bunu 
gören mahalle çocukları babayı taşlamaya başlamışlar. Biçare 
kaça kaça memleketten dışarı çıkıp çocukların elinden kurtulmuş. 
O sırada hava kararıp aniden dehşetli, iri taneli dolu yağmaya 
başlamış. Zavallı baba hem doludan kaçar hem de havaya 
bakarak şöyle dermiş:  

-Yarabbi, sen de mi çocuklara uydun 
. 

→ Bektaşi’nin biri, bir toplantıda, orada bulunmayan birisini 
övüp göklere çıkarır. Dinleyenlerden biri:  

-Baba erenler, sen o adamı övüp göklere çıkardın. Onun 
hakkında iyi şeyler söyledin. Ama o adam senin aleyhinde 
söylediğini bırakmıyor. Bektaşi cevap verir:  

-İhtimal ki, ikimiz de yanılıyoruz evlat. 
 

→ Bektaşi’nin işi bir gün makamıyla çok övünen bir 
kaymakama düşer. Adamın azamet taslamasına çok içerleyen 
Bektaşi sorar:  

-Kuzum bu azametin nedendir? Nesin sen?  
-Bilmiyormuş gibi soruyorsun, kaymakamım.  
-Peki, daha sonra ne olacaksın?  
-Vali. 
-Sonra?  
– Sadrazam.  
- Sonra? , 
- Hiç.  
- Ben şimdiden bir hiçim. Ne kuruluyorsun o kadar be adam? 
 

→ Bektaşi’nin birine, herifin biri nedense saldırarak dövmeğe 
başlar. O da her yumruk yedikçe:  

-Ellerin nurdan kopsun! dermiş.  
- Ayol! Küfür lâzım gelirken, niçin herife böyle hayırlı, iyi dua 

ettin? demeleriyle:  
- Bence farkı yok. Eli kopsun da neden koparsa kopsun! demiş. 
 

→ Hoca: abdest dinin temelidir deyince Bektaşi; bu nasıl 
temeldir ki ,bi osurukta yıkılır... der. 

 

→ Bektaşi’nin birisi, bir su kenarına kurulmuş; yavaş yavaş 
demleniyormuş. Bu sırada sert bir fırtına çıkarak her şeyi altüst 
etmiş. Şişe devrilmiş, kebap ocağı sönmüş, her taraf toz duman 
içinde kalmış. Bektaşi gözünü göğe dikerek; 

- Hey Allahım, içen benim; sen mi sarhoş oldun demiş. 
 

→ Dar bir yolda, Bektaşi ile kabadayı karşılaşırlar. Kabadayı 
iri cüssesiyle yolu kapatıp; ben ciğeri beş para etmez adamlara 
yol vermem der. Bektaşi ise; ben veririm diyerek kenara çekilir. 

 

→ Bektaşi’ye sormuşlar: 
- dünya neden böyle?...  
Hemen yanıt vermiş:  
- Altı günde yaratılan dünya bu kadar olur… 
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MUKADDER ABİ 

İlk taşlamanı, 1970 yılında; Ankara İlköğretmen okulunda 

iken, Günaydın gazetesinin USTURA ekinde okumuştum. 

“AMERİKA AY LOV YU.” Sınıfta okuyunca, iyi dayak yemiştim. 

Yıllar sonra yolumuz İzmir’de kesişince anlatmıştım sana. 

“Elinde taş var mıydı” demiştin. O zaman yoktu MUKADDER 

ABİ. Giderken döktüğün taşları toplamaya çalışıyorum. Şimdi 

elimde döktüğün taşlar var.  Yıldızlarda uyu EMİ!  

3 Ekim 2019’da aramızdan ayrılar MUKADDER 

ÖZAKMAN’a saygıyla. 

MAĞDURUZ 
 

Babalar gibi sattık 

Hukuku çöpe attık 

Biz, çırpındıkça battık. 

 

MAĞDURUZ BİZ MAĞDURUZ 

ÇALINDI OYLARIMIZ. 

Ne liman ne fabrika 

Satış, ne çok harika 

Takla attırdık halka 

 

MAĞDURUZ BİZ MAĞDURUZ 

ÇALINDI OYLARIMIZ 

 

Deryadaki gemiler 

Biner KARUN gibiler 

Sindirdik birer, biner 

 

MAĞDURUZ BİZ MAĞDURUZ 

ÇALINDI OYLARIMIZ. 

 

Dostumuz tarikatlar 

Bizimdir, katlar- yatlar 

 Emeğe barikatlar 

MAĞDURUZ BİZ MAĞDURUZ 

ÇALINDI OYLARIMIZ. 

 

AMERİKA I LOVE YOU… 

 
Bize hayat verensin, 

America, I love you! 

En büyük nimet sensin, 

America, I love you! 

 

Ekmekte unumuzsun 

Naylondan donumuzsun 

Televizyonumuzsun, 

America, I love you! 

 

New York’sun düşümüzde, 

Çikletsin dişimizde, 

Viskisin şişemizde, 

America, I love you! 

 

Gücün yeşil doların, 

Yazarlardan kulların, 

Dilinle okulların, 

America, I love you! 

 

Uzmanımsın her işte, 

Sam Amca’m sensin işte, 

Oldun bize enişte, 

America, I love you! 

 

Çocuk der: Pekos Bil’iz, 

Kızlar diyor ki: Liz’iz, 

Peki ama biz kimiz? 

America, I love you! 

 

Sineman, dansın, cazın, 

Çocuklara süt tozun, 

Demokrasimde tuzun, 

America, I love you! 

 

Yollarımda otumsun, 

Dostlarına NATO’msun, 

Düşmanına atomsun, 

America, I love you! 

 

Vietnam’da ayağın, 

Kıbrıs’tadır parmağın, 

Politikamda sağın, 

America, I love you! 

 

İçtiğim coca cola, 

Seninleyiz kol kola, 

Acele yardım yolla, 

America, I love you! 

 

MUKADDER ÖZAKMAN 

(Ustura Dergisi, 38. sayı, 20 

Temmuz 1969)                             2 



 

 

MUHALİF BİR DELİ ARANIYOR 

Canı sıkılıyordu muhalefet liderinin. Memlekette 

hiçbir şey yolunda gitmediği halde, iktidarı köşeye 

sıkıştıracak, kamuoyunda patlama yapacak bir gündem 

yakalayamadığını düşünüyor, kendi kendini yiyordu. 

Tabanının beklentisini tez elden karşılamalı, seçimlere 

kadar konuşulacak bir bomba patlatmalıydı. 

 Ama nasıl, diye mırıldandı... Nasıl, nasıl? 

 Yardımcılarını hemen toplamalıydı. Onların 

birinden parlak fikir çıkardı belki. Ne demişti atalar; akıl 

akıldan üstündür... Sekreterini aradı. Kızım, dedi, merkez 

yönetim kurulunu hemen toplantıya çağır, bir saat sonra... 

O arada kolundaki saate baktı. Vazgeçtim, dedi, bir saat 

değil, öğleden sonra saat ikide herkes hazır bulunsun. Kent 

dışında olanlar da kendilerini sakin yerlere atsınlar. Tele 

konferansla toplantıya katılacaklar. Konuyu sorarlarsa, 

özel gündem, dersin. Hadi, hazırlanın bakalım! 

 Telefonlar telefonları, mesajlar whatsappları 

kovaladı. Bir yandan sekreter, diğer yandan yardımcıları 

derken tüm üyelere ulaşıldı. Öğleden sonra ikide toplantı 

yapılacak, uzaktaki yakındaki herkes katılacaktı. 

 Toplantı başladığında on sekiz yardımcıdan on 

dördü vardı salonda. Dış ilişkilerden sorumlu yardımcı 

İstanbul’dan, halkla ilişkilerden sorumlu yardımcı 

İtalya’dan, yerel yönetim politikalarından sorumlu 

yardımcı Diyarbakır’dan, gençlik politikalarından sorumlu 

yardımcı da Ukrayna’dan katılacaktı. 

 Muhalefet lideri her zamanki sakinliğiyle karşıladı 

yardımcılarını. Gülümseyerek sıktı her birinin elini, hâl 

hatır sordu birkaç tümcecik, gülümseten espriler yaptı. 

Geçip yerine oturdu sonra. Sanki her şey o koltukta 

gizliymiş de üstüne oturmuş gibi yerine geçer geçmez yüzü 

değişti. Kaşları çatıldı hatta canı çok yanıyormuş, az sonra 

haykıracakmış gibi bakmaya başladı.  

Başkanın görüntüsü salonda serin hatta soğuk bir 

hava estirdi. Bu bakışı iyi tanıyordu yardımcılar. 

İçlerinden biri affedilmez suç işlediğinde, iktidarın veya 

gölcük medyasının diline düştüklerinde böyle bozulur, 

herkesi apar topar toplar, fırça üstüne fırça atardı. 

Arkadaşlar, dedi salondaki sessizliği bozan o ince 

sesiyle, arkadaşlarım, iktidara yürümek için beraber 

çıktığımız bu yolda rotamızı kaybettik. Farkında mısınız; 

gündem yaratmakta, iktidarı köşeye sıkıştırmakta, 

tabanımızın siyasi ihtiyacını karşılamakta yetersiz 

kalıyoruz. Adamlar bunca hata, bunca yanlış yaparken bile 

kendilerini halka anlatabiliyorlar. Meydanları doldurup, 

kendilerini alkışlatabiliyorlar. Sandıktan başarıyla 

çıkabiliyorlar. Biz en son hangi seçimde kazandık biliyor 

musunuz? 

Yetmiş yedi, dedi aralardan, kimden çıktığı belli 

olmayan cılız bir ses. Başkanın sözlerini bıçak gibi kesip 

yerini soğuk bir sessizliğe bıraktı. Yardımcılar birbirlerine 

baktılar. Sözü söyleyenin kim olduğunu merak ediyorlardı. 

Aslında herkes kendinden şüpheleniyor, çevreye ne kadar 

bakınırsa şüpheyi üzerinden uzaklaştıracağını 

düşünüyordu. Çünkü bin dokuz yüz yetmiş yedi yılı 

hepsinin aklından hatta içinden geçmişti. 

Efendim, dedi yardımcılarına tek tek bakarken 

başkan, biriniz bir şey mi söyledi? Kimse yanıt vermedi. 

Şaşkınca birbirine bakınmayı sürdürdüler. Kısa süren 

ancak herkese uzun gelen sessizlik derinleştikçe içinden 

çıkılmaz bir çukur oldu. Neyse ki herkesi çekip çıkaran 

yine başkan oldu. Acı bir gülümsemeyle devam etti 

sözlerine. O, dedi, ağzından kaçırıp da, yeniden söylemeye 

cesaret edemeyen her kimse, doğru söylüyor. Partimizin 

kazandığı son seçim yetmiş yedi yılıydı. O zamanlar 

hiçbirimiz yoktuk siyasette; kimimiz lisedeydik, kimimiz 

üniversitede, kimimiz de gençlik kollarında... Dile kolay, 

tam kırk yıl. Kim bilir kaç seçim kaybettik bunca yılda, kaç 

yenilgi? Neden diye düşündünüz mü hiç? Kimseden ses 

çıkmayınca kendi yanıtladı: Korkaklığımızdan! Evet, her 

birimiz ayrı korkağız, içimizden geçenleri bile seslice 

söyleyemiyoruz. Nitekim biraz önce hepimiz tanık olduk 

buna. Ama son olsun, bundan sonra kimseden korkmak, 

çekinmek yok. Yanlışın üstüne gidip bangır bangır 

bağıracağız. Seçmenimiz de bunu istiyor bizden. Ne 

diyorsunuz bu konuda? 

Masadan yanıt geldi, gıcır gıcır sesler çıkaran 

sandalyelerden, kalemlerden, kâğıtlardan yanıt geldi, kol 

düğmelerinden, titreşen Amerikan telefonlarından, burun 

temizleyen kâğıt mendillerden, pahalı güneş 

gözlüklerinden yanıt geldi, yardımcılardan gelmedi. 

İşte tam olarak bunu diyorum, dedi başkan, 

konuşulması gereken yerde bile susmayı tercih ediyoruz. 

Buna hiçbir ad veremiyorum ben, pasif muhalefet desem 

değil, taktiksel yaklaşım desem hiç değil... Bildiğiniz taşra 

korkaklığı bu, aman koltuğum gitmesin, başıma bir iş 

gelmesin korkaklığı... Hanımlar, Beyler artık değişim 

zamanı gelip çattı, yoksa bir avuç seçmenimizi de 

yitireceğiz. 

Ama, dedi hukuk politikalarından sorumlu olan 

yardımcı, mahkemelerin durumunu biliyorsunuz sayın 

başkan... Savcıların, hâkimlerin tarafsızlığı... 

Sayın yardımcı çok haklı, diyerek sözü devraldı 

yerel yönetimlerden sorumlu yardımcı, alnımızın teriyle 

kazandığımız belediyelerde bile başımıza gelenleri 

görüyorsunuz.  

Tazminat ödemekten, ceza üstüne ceza almaktan 

yorulduk, dedi ekonomik politikalardan sorumlu 

yardımcı... Boyumuzu aşan sorumluluklar istemeyin 

bizden, yarın bunların faturasını ödemek, altından kalkmak  



çok zor olur. Bize bir deli lazım, aklının ve ağzının ayarı 

olmayan bir deli...  

Bulun o zaman, dedi başkan, muhalefet sesini bir 

deliyle duyuracaksa, iktidarı köşeye bir deli sıkıştıracaksa 

onu derhal bulup getirin! Arayın tarayın, sorun soruşturun, 

kent kent, belde belde ulaşın, o, gözü kara deli neredeyse 

derhal bulun, diyerek hışımla masadan kalktı. 

Yardımcılarını küçümseyen gözlerler taradıktan sonra, 

toplantı bitmiştir, diyerek salondan çıktı. 

Yardımcılar öylece bakakaldı çıkan başkanın 

ardından. Hiç kimsede yerinden kalkacak hal kalmamıştı. 

İkişerli, üçerli gruplar halinde, mırıltılarla konuşarak şimdi 

ne yapacaklarını, aradıkları deliyi nereden bulacaklarını 

soruşturuyorlardı. Grup başkan vekili, böyle oturmakla 

bulunmaz memleketin delisi, dedi, memleketin her 

köşesine haber salacağız, başkanlarımızdan 

delegelerimize, hatta üyelerimize kadar duymayan 

kalmayacak. Ha, bir o kadar da gizli tutacağız bu işi... 

İktidarın kulağına gider de gölcük medyasının diline 

düşersek kuyruğumuza teneke bağlarlar vallahi! 

O anda herkes gazete başlıklarını hayal etti; 

muhalefeti kurtaracak deli aranıyor, bir deli aranıyor 

muhalefeti kurtaracak, aranıyor muhalefeti kurtaracak bir 

deli, muhalefeti aranıyor kurtaracak bir deli...  

Yeter, diye haykırdı grup başkan vekili, bırakın şu 

gazete müsveddelerini! Gördüğünüz gibi, hepsinde aynı 

başlık, nereden yönetildiklerini, kimden emir aldıklarını 

pekâlâ biliyoruz. O yüzden kılı kırk yaracağız, iğneyle 

kuyu kazacağız, kimsenin ruhu duymayacak. 

Ertesi gün muhalefetin il başkanlarına, ilçe 

başkanlarına, belediye başkanlarına, delegelerine, 

üyelerine mesajlar gönderildi:  

“Genel merkezimiz, filanoğlu falandan boşalan 

parti sözcülüğünde görevlendirilmek üzere gözü kara, 

sözüdoğru, lafını esirgemez, taşı gediğine oturtan, 

korkusuz bir partiliye ihtiyaç duymuştur. Çevrenizde, 

aradığımız özelliklerde biri varsa, görüşme için acilen 

genel merkeze gönderilmesi hususunu rica ederim. Genel 

Başkan.” 

Memleket baştan aşağı çalkalanıyor, herkes bu 

arayışı konuşuyordu. Muhalefetin kurtuluşu bir deliye 

kalmış, diyenlerden tutun da onca insanda bir delinin aklı 

yokmuş, diyenlere, memlekette deliden bol ne var, 

diyenlerden, muhalefet işi gücü bıraktı, halkıyla eğleniyor, 

diyenlere kadar herkes yorum yapıyordu.  

İktidar partisi de duymuştu bu arayışı, genel başkan 

sık sık televizyonlara çıkıp, ey muhalefet, bay muhalefet, 

memlekette fellik fellik deli arayacağına, evet, deli 

arıyorlarmış, aynan yok mu hiç aynan, evet, bak güzelce 

şu aynaya, diyerek, bilmiş konuşmalarla izleyenleri 

güldürmüştü. Gölcük medyası boş durur mu, yedi gazete 

aynı başlığı atarak, basın tarihinde bir rekor kırmışlardı: 

“Muhalif bir deli aranıyor” 

Yurdun çeşitli kentlerinden gönderilen deliler 

Ankara’ya ulaşmış, merkez yönetim kurulunca 

belirlenmiş kurulun önünde sınava alınmıştı. Eğitim 

durumlarından, siyasi deneyimlerine, pratik zekâlarından, 

durum kurtarma yeteneklerine kadar her şeyleri ölçülüyor, 

öne çıkanlar parti içi güvenilirlik soruşturmasına 

tutuluyorlardı. Genel başkana yakın olanlar, daha yakın 

olanlar, en yakın olanlar, çok çok yakın olanlar, gibi 

başlıklarla birbirlerinden ayrılıyorlardı. Onuncu günün 

sonunda, muhalefetin basın sözcülüğünü yapacak olan 

gözü kara deli bulunmuştu. Sözcü deli büyük bir törenle 

basına tanıtıldı. Artık çalışma zamanıydı, iktidarı köşeye 

sıkıştırma zamanı, gündem belirleme, seçmenin gözüne 

girme zamanı... 

Gündem belirleme toplantısının ilki yapıldı. 

Partinin ileri gelen teknik adamları, ekonomistleri, 

gazetecileri, eski diplomatları, görmüş geçirmiş beyinleri 

toplantıda hazırdı. İktidarın yolsuzlukları görüşülmeye 

başlandı. Aile, eş, dost ve yakınlar üzerine kurulan 

şirketler aracılığıyla devlet ihalelerinin nasıl alındığı, 

milyonlar üstüne milyonların nasıl konulduğu, vergiden 

kaçınmak için nerelere bağış yapıldığı, kimlerden takdirler 

alındığı, kimlere reklam verildiği...  

Görüşülen konu, sonunda üç başlığa indirgendi. 

Mantar gibi çoğalan aile şirketleri, çorap gibi değiştirilen 

ihale kanunu, vergi kaçıran yandaş şirketler... İşte gözü 

kara deli, yapacağı basın açıklamasında bunları 

anlatacaktı. Ancak bu gündeme bir başlık gerekiyordu. 

Herkes fikrini söyledi. Kimisi, memleketi soymuşlar, dedi, 

kimisi, tüyü bitmemiş yetimin hakkı, dedi, kimisi, bizi 

hortumlayan biri var, dedi, kimisi de, memleketin altını 

oymuşlar, dedi. Bütün başlıklar güzeldi, ancak daha 

vurucu, daha akılda kalıcı bir fikir aranıyordu. Gözü kara 

deli elini kaldırdı, memleketin biiiiiiip koymuşlar, dedi. 

Önce salonda ölümcül bir sessizlik oldu. Herkes 

duyduğu başlığı sindirmeye çalışıyordu. Artından tek tük 

alkışlar duyulmaya başladı. Sonra salon baştan sona alkışla 

çınladı. Ertesi gün yapılacak basın açıklamasının adı, 

memleketin biiiiiiiip koymuşlar, olarak duyuruldu. 

Hafta boyunca herkes bunu konuştu. Çocuğundan 

ihtiyarına, okumuşundan cahiline herkes muhalefetin 

gündemini tartışıyor, yazıyor, çiziyor, televizyon 

kanallarında yorumluyordu. İktidar avukatları dava üstüne 

davalar açsalar da muhalefet sözcüsü gözü kara deliyi 

kimse durduramıyordu. 

İkinci haftada iktidar liderinin mal varlığıydı konu. 

Oğlunun uçak filosu, damadının market zincirleri, 

karısının banka ortaklığı, dünürünün inşaat şirketi 

konuşuldu. Ucuz faizle alınan krediler, teşvikler, bağışlar 

irdelendi. Gündemin başlığını yine sözcü, gözü kara deli 

belirledi. İkinci hafta da aynı yankılar, aynı yorumlar, aynı 

coşkuyla konuşuldu bu konu. Liderin tahmini mal varlığı, 

banka hesapları, şirketlerinin değeri, dövizleri, altınları 

dillere düştü. Gölcük medyası üç maymunu oynasa da 

muhalefet gazeteleri manşet üstüne manşetle duyurdu. 
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İvmeyi, coşkuyu yakalamışken yurt gezisine çıkan 

muhalefet lideri, aradığı adamı bulmanın keyfini 

sürüyordu. Nereye gitse alkışlarla karşılanıyor, geleceğin 

başkanı olarak görülüyor, önünde sıraya dizilen televizyon 

kanallarını gördükçe zevkten dört köşe oluyordu.  

İkinci haftanın konusu gündemden düşmeyince, 

grup toplantısı yapılmamış, yeni gündem hazırlanmamıştı. 

Ama fısıltı gazetesi, yeni bir basın açıklamasından söz 

ediyor, bu kez patlatılacak bombanın daha büyük olacağını 

söylüyordu. Garip olan, söz konusu basın açıklamasından 

gölcük medyasının da söz etmesiydi. Bugüne kadar 

muhalefeti görmezden gelen grup, açıklamayı manşetten 

veriyordu. 

Memleket söz konusu basın açıklamasına 

kilitlenmiş, muhalefetin sözcüsü gözü kara deliyi 

bekliyordu. Salon hıncahınç doluydu. Evet, gerçekten bir 

gariplik vardı. Ülkenin tüm basını ilk kez bir araya gelmiş, 

bomba açıklamaya odaklanmışlardı. Derken beklenen an 

geldi. Sözcü, gözü kara deli kürsüye çıktı. Uzun süren 

sessizlikten sonra, bir sürü biiiiiip adamın sözcülüğünü 

yapmaktan yoruldum, dedi, muhalefet partisinden istifa 

ediyorum. Bu korkak biiiiiiiiip kimseye hayır gelmez. 

Bundan sonraki siyasi mücadelemi iktidar saflarında 

sürdürmek istiyorum. 
  

 

 

KELİME 

Karların içine bata çıka birbirini takip eden 
ayaklarını izliyordu.  

Gözlerini beyazdan kaldırıp, karman çorman 
bir züccaciye vitrinine dikti. Tuhaf bir duygu geçti 
içinden.  

Sıradan görüntüler tuhaf duygular 
doğururdu çoğu zaman içinde. Bu duyguyu 
tanımlamazsa, gün içinde milyonlarcasının yaptığı 
gibi o da uçup gidecekti.  

Elindeki kelimelerden en uygununu seçip, 
boynuna geçirdi duygunun. Değişik duygular 
koleksiyonuna ancak kelimelerle bağlanmış 
duyguları ekleyebiliyordu.  

Kim bilir tanımlayamadığı ne çok duygu uçup 
göğe savruluyordu her gün, her saat, her saniye… 
Kelimelerle oynamayı bilmeyen ne çok insanın, 
bilebildiği ne az duygusu vardı demek ki… Yazıktı.  

 

 

 

 

Duyguları her şeyden daha çok severdi. 
Onlara hükmetmesini sağladığından kelimeleri de 
severdi. Duyguların kelimelerle bağlanıp, 
ehlileştirilebilen bir şeyler olduğunu daha önce 
düşünmemiş olduğuna şaşırdı. Bunu fark edişine bir 
züccaciye vitrininin sebep olmasına, sadece 
dudağının sol köşesiyle gülümsedi.  

Gözlerini beyaza indirdi. Duyguları 
kelimelerle bağlamanın ne kadar saçma ve gereksiz 
olduğunu düşünerek, sol ayağını sağ ayağının 
önündeki kar yığınına… 

Bütün duyguları bağlamaya yetecek kadar 
kelime var mıydı? 
 

İskender, Sinoplu Diyojen’in yanına gitmiş. Diyojen o sırada fıçısında uyuyormuş. İskender bir 

tekme atarak uyandırmış filozofu ve “Kalk! Şehrini fethettim” demiş. Diyojen gözlerini ovuşturarak 

yanıtlamış: Kralların şehirleri fethetmesi şaşılacak bir şey değil ama tekme atmak eşeklere özgüdür.       5 



 

 

 

 

BAŞKA 

seni yıllar bilir 
beni çektiğim acılar 
yılların kekresi dilim 
küpün dışını yaladığım için 
küpün toprağınca tirşe 
alaca benliğimden  
daha yakın durdum güneşe 
 
sessiz okuduğum kitapların 
kara benizli çocuğuyum  
çatma kapılarım sürgüsüz 
iki dudağını bıraksan yazıya 
elimde patlayacak asya 
 
karış karış  
bilenlerden değilim 
çünkü bozkıra yaslı geçti  
benim çocukluğum 
şehirlerin yol parası 
ekmeğime saplanmış kara bıçak 
kasaba sokağından geçerken 
merkez lokantasına karşı  
çok yutkundum 
 
mayıs kokusu çayır kulağı günler 
hiç sormadan benimsedim yazımı 
hiç unutmam elimin içine düşen baharı 
yolunu kendi çizen nehirlerin yolcusu 
beş taştan birini gömdüm suyun dibine 
dört tanesini sakladım cebime 
 
meğer üstüne yatmışım uçurumun 
bizim koştuğumuz atalar hiç kişnemiyor 
sürmeli gözlerin iki yakası bir tutam yele 
çığlığımı kaldırmışım yaban ellere 
sırtına vurduğum belleme 
tırnağından çıkıyor al kısrağın teri  
 
anam için çok ağlarım 
başak boyunca kınalı parmakları 
çok dokunmuştur bu dünyanın gidişine 
babam için okurum bütün kitapları 
çevirdiğim her sayfa bana kalır 
romanların üstüne düşüyor çadır bezi gölge 
temmuz yazından girdim metinlere 
bir evlek yerimi hazırlıyorum  
ekimden ekime 

 

 

GERÇEK DÜŞLER 

Davutpaşa Askeri Cezaevindeyiz. Yıl 1980. 12 Eylül 

darbesi olmuş, ilk şoku atlatmışız. 

Saldırı ve tehditler artınca fraksiyor farklılıkları ikinci 

plana düşmüş, voltada omuzlaşmalar bitmiş. Zorunluktan 

ortak düşmana karşı taktikler konuşulur olmuştu. 

İşte tam o sırada “ne darbesi biz dahadevrim yapacaktık” 

diyenler olduğu gibi, “ziyarette haber geldi. Bizimkiler Kars’tan 

yola çıkmış, vuruşa vuruşa geliyorlarmış” diye, ciddi ciddi 

kulaklara fısıldanan (illegalite gereği) Karslı arkadaşımı aklıma 

düşürdü aşağıdaki karikatür… 
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SEVGİ 
Kışın, yazdan kalma güneşli bir günde, Hazal annesinden 

izin alıp parka gezmeye çıktı.  Hazal, her sokağa çıktığında 

gözleri yüzünü bilmediği ancak çok özlediğini arıyordu. 

 Bankta başını ellerinin içine almış düşünen bir adama 

yaklaşıp, parktan kopardığı kışın soldurmadığı gülü “size gül 

verebilir miyim” diye adama uzattı. 

Hazal beş yaşında iken babası çatışmada öldürülmüş, 

meçhul bir yere gömülmüş, faili meçhul listesine eklenmişti.  

Hazal, her sorduğunda annesi “kızım baban uzak bir yere gitti, 

gelecek” diye cevap veriyordu. Anne, cumartesi annelerine 

katılıyor, kocasının mezarının bulunmasını ve sorumluların 

yargılanmasını istiyordu.  

Hazal on iki yaşında yüzünü görmediği babasının artık 

ne olduğunu bildiği halde, her gördüğünü babam olabilir diye 

düşünüyor, onunla konuşmak istiyordu. 

Parktaki adama da aynı düşünce ile gül uzattı. Adam 

gülü alırken, Hazal’ın çakmak çakmak yanan gözüne ve 

gülümseyen yüzüne baktı. Elektriklenme olmuş gibi dertlerinin 

hafiflediğini hissetti. ” Hayatta hep kötülük değil iyiliklerde 

var” diye düşündü. Sonra hayata yeni dönmüş gibi dostlarını 

ve sevdiklerini zihninden geçirmeye başladı. İflas sürecinde 

çok yardımını gördüğü dostunu ihmal ettiğini düşünerek, 

telefonu açıp sevgi dolu sözlerle halini hatırını sordu. 

Kendisinin çok iyi olduğunu söyleyip telefonu kapattı. Kendine 

güzel bir ziyafet çekmek için her zaman gittiği restorana gitti. 

Çakırkeyif olup kalkarken garsona ilk kez yükü bir bahşiş verdi. 

Restoran, pandemide iş yapamıyor ve çalışanlarına 

yeterli parayı veremiyordu. Garson, çok sevindi. O da kesilen 

elektriğini açtırmayı düşündü. İş bitiminde eve giderken çok 

sevdiği parçayı çalan ve sokak başında her zaman müzik yapan 

işsiz genç bir müzisyenin kabına para attı. 

Müzisyen genç işinden çıkartılmış başka iş bulamadığı 

için sokakta müzik yapıyordu.  Soğuktan günlerdir sokakta 

müzik yapamayan gencin, ilk defa bu kadar çok para kabına 

atılmıştı.  

 Müzisyen, akşamüzeri soğuk arttığı için fazla kalmak 

istemedi. Akşam yemeği için ekmek, peynir gibi yiyecekler alıp 

evin yolunu tuttu. Yolda kuytu yer arayan tasmalı köpek 

yavrusuna bir parça ekmek attı. Yavru ekmek parçasını yedi ve 

gencin arkasında tın tın apartmanın kapısına kadar geldi. Eski 

bir apartmanın tek odalı bodrumunda oturan müzisyen genç, 

yavruyu evine aldı. 

 Eğitilmiş ev köpeği olduğu belli olan küçük yavrunun, 

karnı doyduğu için sıcak odada oynadı, oynadı ve bir köşeye 

yattı. 

Genç de yatıp derin uykuya daldı. Gece yarısından sonra 

herkes uykusuna çoktan dalmıştı. Bir müddet sonra yavru 

köpek durmadan havlamaya başladı, ama genç duymadı. 

Köpek gencin üstünden örtüyü çekti ve daha çok havlamaya 

başladı. Genç uyku sersemliği ile köpeğe susmasını söyledi, 

ama köpek cama yaklaşarak havlamasına devam etti. 

Genç ”ne var?” diye cama yaklaşınca alevlerin 

yukarıdan geldiğini gördü. Hemen merdiven başına çıkarak 

“yangın var yangın var “ diye bağırdı ve itfaiyeye telefon 

etti. Herkes sokağa çıktı. İtfaiye zamanında geldiği için 

yangın çatıdan aşağıya yayılmadan söndürüldü. Onlarca 

kişinin canı ve malı kurtuldu. 

 Neden mi? Sevgi ve şefkat … 

Yavru köpek büyük bir iş yapmanın sevincini yaşar 

gibi müzisyenin ayakların dolandı. Genç de onun bu 

sevincini karşılıksız bırakmadı, kucağına aldı sevdi ve tek 

odalı evinin ikinci ortağı yaptı. 

 
 

 

TIKILİ 
Bugünkü gibi ekonomik zorlukların krize döndüğü 

günlerdi. Hangi işe el attıysa fos çıkıyordu Sefa’nın. 
Yoksulluktan bıkan babası oğlu sefa sürsün diye adını Sefa 
koymuştu ama yaşam ada göre şekillenmiyordu.  
Sefa kahvenin önündeki masaya çökmüştü ki Adil’in sesiyle 
kaldırdı başını. 

-Ne o? Karadeniz’de gemilerin mi battı? 
Sefa kısaca anlattı durumunu ve “nereye el atsam çürük 

çıkıyor” diye bitirdi. 
-Bak dedi arkadaşı. Bu senin suçun ya da kaderin değil. 

Yaşadığımız sistemin gereği. Gel sana yaşanmış bir öykü 
anlatayım. 

“Kasabada az sayıda ailenin fındık bahçesi vardı. 
Bunların tümü de benim akrabalarımdı ve bahçeleri 
birbirine bitişikti. Bunda kasabaya ilk fındık fidanlarını 
babamın getirmiş olması ana etkendi. 

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 birkaç 
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. “                                                                         7 
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KUŞKU 
 

Otobüste, tanımadığı bir adamla göz göze geldi, yönünü 
değiştirerek yüzünü sakladı.  Sami, göz göze geldiği herkesten 
kuşkulanıyordu. Duydukları, kuşkularını pekiştiriyor, korkuya 
dönüştürüyordu.  İş yerinde, akraba gezilerinde, dolmuşta, 
otobüste, her yerde, anlatılan her şey korkularının 
büyümesine neden oluyordu… Gün, kimin başına neyin ne 
zaman geleceğinin bilinmediği gündü…  Korku herkesi 
kemiriyordu… 

Sami sıradan bir insandı. Dinledikleri de öyle 
anarşistlerin, elebaşların, önde gidenlerin değil sıradan 
insanların başına gelenlerdi. Sami en çok da bundan 
korkuyordu. Başına bir iş gelse yapabileceği hiçbir şey yoktu. 
Yardım isteyebileceği, derdini anlatabileceği hiç kimse yoktu. 
Onun için korkuyordu ve her gün evinden işine, işinden evine 
gidip geliyor, hiçbir şeye karışmıyordu… İşyerine gelenlerin 
patronuyla konuştuklarını kenardan sadece dinliyordu. 
Küçücük maaşıyla, kaynanası, kayınçosu, küçücük kızı ve 
karısıyla zorla kurduğu düzeni, zorla sürdürmeye çalışıyordu 
zaten.  Bir bozulursa o düzeni bir daha düzeltemeyeceğini 
biliyordu ve bunun için çok korkuyordu.  

Kimileri işi ciddiye almıyor, belki olanlardan mizah bile 
çıkarıyorlardı ama, o Sami’ye göre değildi. Üstelik son dinlediği 
canını oldukça da sıkmıştı. Bir Sosyal Bilgiler öğretmeni, Sosyal 
Bilgiler Ders Kitabı nedeniyle gözaltına alınmıştı. Anlatan 
bilmem kaç gündür haber bile alınamadığını da eklemişti. 
Komşusuymuş. Demek ki işin hiç şakası yoktu…                  

Üniversiteyi ikinci sınıfta bırakmıştı Sami. Adı da “iyi 
solcu”ydu o dönemler. Sonra geçim derdinden ne üniversite 
kaldı ne solculuk…  Kitaplara yabancı değildi o yüzden. O 
günlerden kalma kitapları, okumasa da bir sandıkta öylece 
duruyordu. Bir sıcaklık duyuyordu onlara. Aklından hiç 
çıkaramadığı o kısacık üniversite yıllarını getiriyordu aklına 
hep... O kitaplar bu günler için sorun olmuştu şimdi…  

Duraklarda, otobüsü, dolmuşu hep kendini saklar gibi 
bekliyordu. Kendisine bakan birisini gördüğünde kuşkulanıyor, 
huysuzlanıyordu. Kendince, anlamını bilmediği bir korku 
geliştirmiş, çevresinde kendine göre normal olmayan bir 
davranış olduğunda, ona çeşitli anlamlar yükleyerek çekinir 
olmuştu. Kendini gizleyerek her konuşulana kulak kabartıp, 
duyduklarını kendisi ile ilişkilendirerek korkularını daha da 
artırıyordu. En çok da son günlerde en çok konuşulan, yasak 
kitaplarla ilgili konuşmalara kulak kabartıyordu… Konuşulanları 
suçlu gibi dinliyordu hep.  Sanki evdeki kitaplarından herkesin 
haberi var ve birisi bir gün ihbar edecek gibi geliyordu O’na... 
Her şeyden, herkesten kuşkulanıyordu… Bulunduğu 
ortamlarda hiç konuşmuyor ama kitap geçen her konuşmayı 
tüm dikkati ile dinliyordu.  

Son günlerde her akşam eve böyle korkularla 
dönüyordu. Kapıdan girdiğinde ilk iş “arayan soran oldu mu?” 
diye soruyordu karısına hal hatır sorar gibi. Böylece günü 
yokluyordu aslında. Kendince mahallede izlenip izlenmediğini 
anlamaya çalışıyordu. Aranmadığını öğrendiğinde inceden bir 
rahatlama hissediyor, ancak bunu kimseye sezdirmiyordu.  

O gün iş çıkımı, Kızılay’da, İçaydınlık otobüsünü 
bekliyordu kendini saklayarak. Hemen yanındaki iki kişi 
fısıldayarak konuşuyordu. Kulak kabarttı. Birisi, bir arkadaşının 
kitaplarını kutulayıp çöpe bıraktığını anlatıyordu anladığı 
kadarıyla. Hiç aklına gelmemişti böyle bir şey. “Ben de 
yapabilirim” diye düşündü o an... Dinlemekten vazgeçti… 
Aklına yattı. O da öyle yapabilirdi. Yapmalıydı da. Başka da 
çözüm yoktu.  Otobüs geldiğinde ortalık karıştı. İnecek 
olanlara bile izin verilmeden herkes yüklendi kapıya. Sami, 
itişe kakışa otobüse binmeye çalışırken birden vazgeçti. 
Kalabalıktan kendini kurtararak geri döndü. Hızlı adımlarla iş 
yerinin yanındaki kırtasiye dükkânına yöneldi. Kırtasiye 
dükkânı cumartesi akşamları, yeni hafta için raflara koyduğu 
malların boş kutularını çöpe atmak için dükkânın önüne 
yığıyordu. Gerek duyanlar sormadan alabiliyordu oradan. 
Birbirinin benzeri dört kutu seçti. Kutuları katlayıp, içeriden bir 
koli bandı alıp tekrar durağa gitti.  

Birisinin kutuları sormasından korkarak bindi otobüse. 
Koltuğunun altında katlanmış kutularla 6. durakta indi. Hızlı 
adımlarla Samsun yolunu aşıp mahallesine ulaştı. Hava 
kararmıştı ancak sokaklar henüz boşalmamıştı. Bir tanıdıkla 
karşılaşma kaygusu ile evine ulaştı. Kapıyı çaldığında bağırarak 
kızı açtı. Karısı kutulara anlamsız gözlerle baktı. O, onları bir 
kenara bırakıp kızını kucakladı. Kızını koklarken “kitaplar için” 
dedi karısına.  

Kaynanası, ara sıra torunuyla ilgilenmekten başka hiçbir 
iş yapmazdı. Günün çoğunu apartmanın girişinde, 
komşularının yaşlıları ile bir araya gelip laflamakla geçirirdi. 
Hiçbir şeyi beğenmemezlik yapmazdı ama bir şeye de 
karışmazdı. Geçtim bir şeye karışmayı, sormayınca söze bile 
girmezdi. Çoğu kez sofraya ilk oturan o olsa da herkesin 
gelmesini bekler, damadı başlamadan yemeğe başlamazdı 
edindiği görgü gereği. Karısı da öyle… Kızına da öyle 
öğretiyorlardı… Böylece Sami’nin evde bir ağırlığı seziliyordu, 
ancak bu ağırlık Sami’den değil görenektendi. Çünkü evin para 
getireni Sami idi… 

Evde beş kişi yaşarken, yemek masasında, birbirinin 
benzeri olmayan, oradan buradan edinildiği belli dört sandalye 
vardı. Kayınço erken gidip geç geldiğinden yemekte beşi bir 
arada hiç olamıyorlardı zaten. Hafta sonları da bir şekilde idare 
ediyorlardı.  

Sami ellerini kurulayarak gelirken, masadakiler yerini 
almış, çorba tabaklara konmuştu. Günün yorgunluğu ile 
kendisini sandalyeye bıraktığında, kızı daha fazla dayanamadı 
kaşığını çorbaya daldırdı. Uyarı geleceğini bildiğinden gözü 
anneannesine kaydı. Anneannesi gözleri ile babasını işaret 
etti. Kız vazgeçti, babasını bekledi. Sami sofraya otururken 
kaynanası, o anı bekliyormuşçasına komşularından 
duyduklarını sıraladı çekinerek. Korkunun verdiği telaş vardı 
sesinde. O da kitapların bir an önce evden uzaklaştırılmasını 
istiyordu. Karısı annesini destekleyerek lafa karıştı. Onlar da 
biliyordu, düzen bir bozulursa düzelmesinin çok zor olacağını… 
Sami sadece dinledi. Kaşığını çorbaya daldırıp bir iki tur 
karıştırdıktan sonra, önceden attığı ekmek parçalarını 
yakalayıp ağzına attı. Başını tabağından kaldırmadan “bu gece 
tamam” dedi umursamaz bir sesle.  

Sandığa özenle yerleştirilmiş kitapları üçer beşer çıkarıp 
boyutlarına göre odanın ortasında topladı. Kızı da kendince 
yardımcı olmaya çabalıyordu. Büyük boyutlulardan 
başlamalıydı. En üstteki kitabı aldı. Felsefe Sözlüğü. Koyu        8 



kahverengi kapaklı orta kalınlıkta bir kitap… Kaç yıl oldu el 
sürmemişti diğerleri gibi. Sandıkta öylece, tertemiz 
duruyorlardı. Kapağını kaldırdı iç geçirerek. İkinci kapağın sağ 
üst köşesine adını yazmış özenle. Altına Kasım 1977, onun da 
altına Zafer Çarşısı- Ankara. Sonra sayfalarını hızlıca taradı 
arasında belki bir şey vardır düşüncesiyle.  Derin bir nefes aldı, 
kitap elinde duvara yaslandı. Kısacık süren üniversite günlerine 
gitti bir ara. Zor günlerdi. Büyük şehri tanımıyordu bir kere. 
Zoruna gidiyordu çok şey. En çok da parasızlık… Bir yakının 
yanında sığıntı gibi yaşamak…  Elindeki kitaba kaydı gözü. İlk 
edindiği kitaplardandı. Şimdi, zor günlerinde parasını zorlukla 
denkleştirerek edindiği kitaplarını kendi elleri ile yok 
edecekti… Kutulardan birisini yanına çekti… 

 İsteksiz ama zorunluydu. Elindeki kitabı bir daha gözden 
geçirdi. İkinci kapaktaki adının bulunduğu köşeyi canı acıyarak 
yırttı. Sonra özenle kutuya yerleştirdi. Diğer kitapları da… 
Karısı arada bir gelip yardım etmek istese de karıştırtmadı. 
Bütün kitapları yerleştirdikten sonra içinde ince bir hüzün, 
kutuları koli bandıyla güzelce sarmaladı. Sokağa çıkma yasağı 
başlamadan önce kutuları çöp yığının yanına bırakmalıydı. 
Karısının yardımıyla kutulardan ikisini birer koltuğuna aldı. 
Sakınarak apartmandan çıktı. Çöp yığını sokağın karşı tarafında 
sokak lambasının direğinin dibinde idi. Hızlı adımlarla gidip, 
çöp yığının kenarındaki boşluğa iki kutuyu yan yana bıraktı ve 
hızla geri döndü. Diğer iki kuyu da getirip öncekilerin üstüne 
bıraktı. Sokak lambası cılız bir ışık salıyordu. Sami’nin bu gidiş 
gelişlerde ancak silueti fark ediliyordu. O üstteki kutuyu 
düzelttikten sonra, buruk haliyle oradan ayrıldı. Birkaç adım 
attıktan sonra dönüp kutulara bir daha baktı. Vedalaşır gibiydi. 
Sonra hızlı adımlarla apartmana girdi. Üzerinden büyük bir yük 
atmıştı. Eve girdiğinde kızı karşıladı. Küçücük yaşıyla bir şeyler 
olduğunu seziyor ama anlamlandıramıyordu. Kucağına alıp 
göğsüne bastırdı. Gidip salonun penceresini açtılar birlikte. 
Gökyüzünü görmek istiyordu Sami. Eğildi, karşıki apartmanın 
üst katlarını görebildi ancak. Vazgeçti. Ankara’nın serin bir 
sonbaharı vardı dışarıda. Derin derin sonbaharı soludu ay 
ışığında. Kızını kucağından bıraktı, pencereyi kapattı…  

******* 
Günlerden beri ilk kez huzurlu giriyordu yatağına. Kaç 

zamandır beynini kemiren kararsızlığı aşıp kitapları evden 
uzaklaştırmıştı. Kızı yanı başındaki kanepede çoktan 
uyumuştu. Uzandı, uzun uzun baktı. Gece lambasının ışığında 
melekler gibiydi. Karısı günün yorgunluğuyla zaten uyumuştu. 
Çekinerek, yorganını düzeltti. Küçük bir tebessümle kendisi de 
yatağa gömüldü. Yavaşça dönüp, sırtını karısına yasladı. 
Yastığını düzeltirken, dizlerini karnına çekti, ellerini bacakları 
arasına sıkıştırıp derin bir nefes aldı, kapadı gözlerini. Bir 
ferahlık, bir boşluk vardı içinde. Sanki yıldızın birisine takılmış 
sallanırken, incecik esen bir yel göğsünü yalıyordu. Sonsuz bir 
boşlukta, kuş kadar hafifti şimdi.  

Kaç kez tam uykuya dalacakken uyandı. Kızını okula 
başlattı, karısına söz verdiği bileziği aldı, kaynanası köye 
döndü, kayınçosu kalıcı bir iş bulup ayrı ev tuttu... Her birisi 
için ayrı ayrı uyudu, uyandı. Günlerce beynini kemiren tüm 
kötü şeyler, yerini güzelliklere bırakmıştı. Bir türlü uyku 
tutmuyordu. Sonunda yoruldu, uyur uyanık kendinden geçti. 
Çok bir zaman geçmedi, tam dalıyordu ki sıçrayıp kalktı nefes 
nefese. Karısı şaşkın gözlerle durumu anlamaya çalışırken 
kendi kendine söyleniyordu; “Ya kutuları çöpe koyarken bir 
gören olduysa...” 

 

BÜST 

Yıl 1981. İhtilal olmuş, askerin nefesi ensemizden eksik 
olmuyor. Hatta öyle ki, Ahmet Özer adında bir vali tarafından, 
Temmuz gibi öğretmenin yaz tatilinde olduğu bir ayda hepimizi 
toplayıp tek sıra halinde dizerek erkeklerin ense tıraşlarını, 
hanımların da etek boylarını kontrol edecek kadar. 
 İşte o dönemde 1981-82 Öğretim yılı başı okul 
müdürleri toplantısına gittim. Burada Çorum Köy Hizmetleri 
Müdürlüğü’nün köy okulları için 200 adet Atatürk büstü 
hazırladığı ve bunlardan 20 kadarının İskilip için ayrıldığı 
söylendi. Büstler, ismi okunan 20 büyük köy okulunun – benim 
müdür yetkili olduğum okul da vardı- bahçesine hazırlanan 
proje aynen uygulanarak dikilecekti. Müfettişlerin köy teftişleri 
sırasında bu konuyla özellikle ilgilenecekleri ve puanlamaya 
dahil edecekleri altı çizilerek vurgulandı. 
 Büstü ve projesini alarak köye götürdüm. Yanında 
birkaç torba da çimento vermişlerdi. Açık alana yerleştirilecek 
büstün madeni olmasını bekliyordum ama hiç de ağır olmayan 
bir maddeden yapıldığı belliydi. Bu da beni biraz 
kuşkulandırmıştı doğrusu. Belki plastik gibi bir maddeden 
yapılmıştır diye düşünerek endişelenmeyi bıraktım. 
 Köydeki inşaat ustalarını çağırarak verilen projeyi 
gösterdim. Yanlış hatırlamıyorsam yüksekli alçaklı 9 tane sütun 
yapılması gerekiyordu ve en yükseğine de büst yerleştirilecekti. 
Büstün konulacağı yerin bayrak direğine ve İstiklal Marşı 
söylenilen tören alanına yakın olması zorunlu olduğundan, 
okulun üst duvarını yıkıp oradaki toprağı başka yere taşıyarak 
genişletme yapmaya ve projeyi orada uygulamaya karar verdik.  
 İnşaatı projeye uygun olarak kısa sürede tamamlayıp 
büstü yerine yerleştirdik. Çevre düzenlemesiyle birlikte çok da 
güzel oldu. Ön tarafını merdiven kenarının tırabzan demirleri ile 
çevirip, soba boyasıyla boyadığımız kalın bir zinciri gevşek bir 
şekilde bu demirlere bağlayarak önünü kapattık. Çalınmasından 
korktuğumuz için, büstü kaidesine yerleştirirken de altına bir 
kutu tutkal sürüp iyice yapıştırdık.  
 Aradan birkaç ay geçmişti. Bir sabah lojmanın kapısının 
hızlı hızlı vurulmasıyla uyandım. Gelenler o günün nöbetçi 
öğrencileriydi. Sobaları yakıp sınıfları ısıtmak için erken 
geliyorlardı. Ben okulun anahtarını verirken gece kar yağdığını 
fark ettim. Çocuklar, hep birlikte heyecanla bağırarak: 
 -“Örtmeniiim! Atatürk’ün kafasına kar yağmış. Sobaları 
yaktıktan sonra başını temizleyip üşümesin diye Mehmet’in 
külahını giydirebilir miyiz?” diye izin istediler.  
 Doğrusu, çocukların bu insancıl yaklaşımı çok hoşuma 
gitmişti. O gün büstü kontrol ettiğimde, altın rengindeki yaldızlı 
boyasının yer yer çatladığını fark ettim. Büstün başına bir şey 
gelmeden müfettişler bir an önce gelip görseler diye 
sabırsızlanmaya başlamıştım. İçimde bir sıkıntı vardı ama bir 
türlü nedenini kestiremiyordum. 
 Sanırım on-on beş gün sonrasıydı. Gene bir sabah 
kapının vurulmasıyla uyanarak nöbetçi öğrencilere okulun 
anahtarını vermek için kapıyı açtığımda, çocuklar koro halinde 
ve büyük bir heyecanla şöyle bağırdılar: 
 -“Örtmeniiim! Atatürk’ün burnu düşmüş, Ahmet 
buldu!” 
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Ben uyku sersemliğiyle ne olduğunu anlamadan Ahmet 
avucuma burnu bırakıp: 
 -“Atatürk’ün dibinde buldum Örtmenim.” dedi. 
 Elimdeki burunla kısa bir süre ne yapacağımı bilmez bir 
halde kalakaldıktan sonra kafamı toparlayıp büstün yanına 
koştum ve büste baktığımda her şeyi anladım. Alçıdan yapılarak 
dışı yaldızlı boyayla boyanmıştı ve bu nedenle hafifti. Yağışlarla 
ıslanınca da alçı şişip kendini bırakıvermişti. Kopan burnun yeri 
bembeyaz görünüyordu. Dikkatlice incelediğimde, çenesinin de 
düşmek üzere olduğunu anladım. Ayrıca kulak diplerinde de 
çatlamalar vardı. 
 Hemen işe girişerek düşen burnu tutkalla yerine 
yapıştırdım. Tutkalı çatlayan diğer yerlere de akıtıp elimden 
geldiği kadar tamir ederek suluboya ile beyazlıkları kaybettim 
ama bu geçici bir çözümdü. İlk fırsatta ilçeye gidip durumu 
yetkililere anlatıp bir çözüm bulmam gerekiyordu.  
 Birkaç gün sonra da beklediğim müfettişler geldi. 
Doğrusu ya, büstün durumu nedeniyle biraz tedirgin karşıladım 
onları. Hoşbeşten sonra büstün yanına gittik. Benim onardığım 
yerler rengi tam tutturamadığımdan hemen belli oluyordu. 
Durumu tüm çıplaklığı ile müfettişlere anlattım ve ne yapmam 
gerektiğini sordum.  
 Meğer bizim büst en iyi durumdakiymiş. Diğerleri 
tamamen parça parça olmuş. Hemen yerinden söküp içeri 
almamı ve ilçeye gelirken getirip teslim etmemi istediler. Yerine 
açık havaya dayanıklı büstler yapılıyormuş ve onlar 
dağıtılacakmış. Büstü oraya koyarken çalınmasını önlemek için 
altına bir kutu tutkal döktüğümü söyleyince herkes 
kahkahalarla gülmeye başladı. 
 
 Günümüzde Atatürk’ün adından bile nefret eden 
insanlara rastladıkça, o günler aklıma gelir. “Acaba” derim, 
“Acaba, bu nefretin nedenlerinden biri de o günlerdeki askeri 
rejimin topluma dayattığı şekilci Atatürkçülük olabilir mi?”  
 Ne dersiniz dostlar, olabilir mi? 
 

 

 

 

BACADAN ÇIKAN CENAZE 

Bergama’nın Kozak adlı bir bölgesi var. Burada ülkenin en 

nitelikli çam fıstıkları üretilir. Yöredeki on yedi köyden -şimdi 

mahalle olarak anılıyor- on altısı Bergama’ya, biri Ayvalık’a 

bağlıdır. 

Ben bu yörede dokuz yıl bulundum. İşte o dönemde 

Aşağıcuma Köyünden Mehmet adlı bir arkadaşım anlatmıştı 

aşağıda yazacaklarımı. 

“Köyün birinin imamı cenazeleri pencereden çıkarttırırmış. 

Gel git imam olmüş. Yerine oğlu imamlığa başlamış. 

Oğul imam; düşünmüş, araştırmış cenazelerin pencereden 

çıkarılmasını gerektiren bir neden bulamamış. Köyde olan ilk 

ölümde de cenazeyi kapıdan çıkarttırmış. 

Doğal olarak bu durum çevrede çok konuşulmuş. O kadar 

ki çevre köylerde bile anlatılmış, duymayan kalmamış. Durumu 

öğrenen çevre köylerin imamları aralarında anlaşarak bu oğul 

imamı ziyarete gitmişler. 

İmamlara izzet ikram yapılmış, söyleşiler kurulmuş. Bir süre 

sonra imamlar köylülerin dışarı çıkmalarını istemişler. 

Sonrasında ise, yeni oğul imama dönerek “sen ne yaptın?” 

Cenazeleri kapıdan çıkartmışsın” demişler. 

Oğul imam; “inceledim, araştırdım cenazeyi pencereden 

çıkartmayı gerekli kılan bir kurala rastlamadım” demiş. 

Konuk imamların en yaşlısı almış sözü: 

“Bak genç arkadaşım. Baban cenazeleri pencereden 

çıkarttırmışsa onun bildiği bir neden elbette vardır. Şimdi sana 

düşen; babana rahmet okutmaktır. Artık tüm köylüler babana 

beddua ediyorlar. Oysa sen babana rahmet okutmak 

istemelisin. Bunu sağlamak için de babanı aratacak şeyler 

yapmalısın. Örneğin cenazeyi bacadan çıkartmalısın.” 

O günden sonra, o köyde cenazeler bacadan çıkarılmaya 

başlamış.  Sonuçta geçmiş zulümleri yapanlar için bile rahmet 

okunmaya başlanmış. 
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