
 



 

HAKİKATEN BİR HAKİKAT VAR MIDIR? 

Öncelikle Hakikat evdeki spor aletleri gibidir; satın alsak 
bile çoğu zaman kullanmayız. 

Çünkü Hakikat acıdır. Hakikat sözcüğünün önünde 
çoğunlukla acı yer alır. Hiçbir tane tatlı olan hakikat 
duydunuz mu? Örneğin er geç iyiliğin kötülüğü yeneceği 
tespiti hakikat değil dilektir, umuttur bir kere. Çoğu zaman 
hakikat bir küfürdür duyulmak hiç istenmeyen. Örneğin 
fotoğrafınızda görünen kel, göbekli bir ihtiyar 
görünüşünüzün hakikati acıdır. Bu nedenle arkadaşlarımın 
yanındaki o ben değilimdir. 

Katışıksız gerçekliğe bağlı kalırsanız peşinizden çok az 
insan gelir.1 

Asil mühimi inandığımız hakikatlerin Hakikat olup 
olmaması meselesi… Bilirsiniz özel ve bir tane olan, biricik 
olan kelimeler büyük harfle başlar. Büyük harfli Hakikat’e 
ulaşan ise doğal olarak hakikate ulaşma çabasını 
tamamlamış olur. Geriye imdi bu Hakikat’ten mahrum 
olanların aydınlatılması kalmıştır. Bu vazifenin gereği neyse 
yapılmalıdır artık. Yandı aydınlatılmamış olanlar! 

Hakikat acı da olsa ulaşılabilen ve elde edebileceğimiz 
bir şey midir?  

Nasıl olursa olsun hakikati arzuladığımız ve ısrarla 
aradığımız hakikat gibidir! 

Bilindiği ve görüldüğü üzere dünyaya düşüş hakikatten 
de düşüştür. Hep onu ararız. Tanrı ile hakikat birdir artık ve 
onda kalmıştır! 

İnsan mevcudiyetle ilişkisi sebebiyle hakikatten 
mahrumdur ama doğruyu seçmek zorundadır. 

Hakikat’i araması doğasından olsa ve bazı faydaları 
görülmüş olmasına karşın bulduğunu sanmasının acı ve 
trajik hatta komik sonuçları olmuştur. 

Tarih, (bu da büyük harfle yazılanı) bize hep öyle olduğu 
bilinen Hakikat denilen şeylerin öyle olmadığını 
göstermiştir. 

Öğrencilerimin deyimiyle “Fevzi hocanın vurguladığı 
gibi” Tarih büyük harfli Hakikat’ler, Tanrı’lar mezarlığıdır. 
Geçmiş inançlarla ve tanrılarla dalga geçerken şimdi sahip 
olduğumuz “Hakikat”in bu mezarlığa katılmayacağının bir 
garantisinin olmadığı tarihsel olarak hakikattir. 

Çünkü bu büyük harfli Hakikatler genellikle birilerinin 
çıkarına uygun olduğu için bizim de çıkarımıza uygun 
olduğuna inandırıldığımız hakikatlerdi hakketen! 

Zaten biz hakikatle doğmayızdır, Hakikat olduğuna 
inanılan hakikatlere katılırız veya daha doğrusu katılmamız 
terbiye yoluyla sağlanır! 

Bu terbiyenin örgün ve resmi olanından zinhar uzak 
durulsa evladır zannımca…  

Yine çünkü bu Hakikatlar iktidarın dışında olan bir şey 
değildir. Bu dünyaya aittir ve sadece çeşitli baskı biçimleri 
tarafından üretilir.  

Eserleri okunsa iyi olacak Amerikalı Lingis’in vurguladığı 
gibi; her toplum kendine has hakikat rejimi ve genel hakikat  

politikalarına sahiptir. Her hakikat yerleşik bir hakikattir, belli 
bir kurumun ya da kurumlar bütününün hakikatidir. Ya her 
kurum bir hakikati tesis eder ya da kurumsallaştırır. Ne zaman 
bir cemaat kurulsa ve ne zaman bir devletin anayasası, 
yasaları, sınırları ve komuta karargahları kurulsa, o cemaatin 
hakikati kurumsallaşmış demektir. Sağlam, yerleşmiş ve 
güvenilir oldukları, gerçeğe sadık oldukları kabul edilen 
önermeler bu bireylere tek bir söz söylerler: “Hakikate 
ulaşmaktan acizsin sen!” Biz seni ulaştırırız! 

İşkencenin ortaya çıkması ve sürdürülmesi için bazı 
içgüdülere değil, bazı kurumlara ve örgütlere gerek vardır! 2 

Pardon pardon Kerkenez’e yazdığımı unutmamalıyım. 
Romalılar! Yurttaşlarım! Yoldaşlarım! Eskiden Hakikat 

dağlarda gezerdi bu yüzden olsa gerek. Şimdi saklanacak dağ 
kalmadı ki. 

Hakikati bulduğuna inanan bir kısım yoldaşlara da sözüm; 
Hakikat tartışmanın kızıdır, duygudaşlığın değil.3 Eğer hepimiz 
aynı fikirdeysek yandık. 

Hasılı kelam, Hakikat yolunda başarı için 3 (üç) temel ilke 
bulunmaktadır: 

Birincisi çok çalışmalı, ikincisi bildiklerini kimseyle 
paylaşmamalıdır! 

 

 

Burhan Öztürk’ün “İNCİR AĞACININ GÖLGESİNDE ZAMAN” adlı 

kitabının tanıtım afişidir 
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KORKU 

(Önce 8. Sayıdaki KUŞKU adlı öyküyü hatırlayınız.) 

12 Eylül sonrasının pis günlerinden biriydi. Zorlu 

geçmiş bir cumartesi akşamı, omuzlarında tüm haftanın 

yorgunluğu, evine dönüyordu… Güneş mahalleyi çoktan 

terk etmiş, her yeri loş bir karanlık kaplamıştı.  Sokak 

lambası ne kadar çabalasa da ancak dibini 

aydınlatabiliyordu.  Loşluk, dağılmış çöplerin çirkinliğini, 

akşam serinliği de kokusunu biraz azaltmış olsa da sokak, 

hor kullanılmışlığın yorgunluğunu yaşıyordu… Birkaç kedi 

ve ışıktaki pervaneleri saymazsak ölüydü. Biraz sonra 

“sokağa çıkma yasağı” başlayacağından herkes evindeydi. 

Perdeler bile sıkı sıkıya kapatılmıştı dışarıyla hiçbir ilişkinin 

kalmaması için… Yaşam belli belirsizdi… 

Hafif bayır sokağı tırmanırken, saçılmış çöplerin 

yanında düzgünce istiflenmiş dört kutu gördü. Merakla 

yaklaştı. Özenle bağlanmış, paket yapılmıştı kutular. Birileri 

alsın diye düşünülmüş, en görülesi, ışığın en yoğun olduğu 

yere konulmuştu sanki... Çekinerek yokladı… Ağırcaydı… İlk 

kutunun kulağını yırttı yavaşça… Bir kitap ucu gördü, telaşla 

yırtığı genişletti. Kitaplarla doluydu kutular… Burkuldu. Hiç 

düşünmeden ikisini koltukladı… 

Hızlı adımlarla eve yürürken garip bir gülümseme 

takıldı yüzüne. Eşi daha çok telaşlanacaktı şimdi. Evdeki 

kitaplardan çekiniyordu kaç zamandır. Bir şeyler 

yapmamanın, dahası yapamamanın tedirginliği yoruyordu 

onu her gün… Kendisi de huzursuzdu olanlardan… Bir şey 

de yapamıyordu…  O kitaplar, ta öğrencilik yıllarının 

harçlıkları ile birikmeye başlamış, bugüne kadar gelmişti.       

Hem kitaplığındaki kitapları çocukları gibiydi O’nun... 

İçeriklerini geçtim, hangi kitabın hangi rafta, kaçıncı sırada 

olduğunu bile bilirdi üç aşağı beş yukarı... Yeni bir kitap 

edindiğinde tanımı zor bir haz duyar, okumaya başlamadan 

önce her bir tarafını iyice inceler, tanırdı. Kitap, önce evde 

oradan oraya dolaşır, yazılarak, çizilerek okunur, iyice bir 

örselenir, sonra kitaplıktaki yerini alırdı. Arkadaş 

sohbetlerinde “okuduğum kitaplar” demezdi hiç, 

“konuştuğum kitaplar” derdi. Okumadıklarına ise “henüz 

konuşmayı sökmediler” deyip gülümserdi. O nedenle ki 

“konuştuğu” kitapların her sayfası çizgilerle, kenar 

boşlukları notlarla doluydu.  

Ayağının ucu ile tıklattı kapıyı. Arkasından ses verdi 

kendini tanıtmak için. Eşi meraklı gözlerle kapıyı açtığında, 

koltuğundan düşmek üzere olan kutuyu ayakkabılığın 

önüne bıraktı zorlanarak... Diğerini de onun üstüne koyup, 

eşinin bir şey söylemesine fırsat vermeden, “hemen 

geliyorum” deyip hızla çıktı.  

Eşi, kutunun yırtık köşesinden kitapları gördüğünde bir 

an duraksadı. Okulda, baş başa kaldıklarında yakın 

arkadaşlarından dinliyordu hep. Kimisi kitaplarını köye 

gizlice götürüp bıraktığını, kimisi naylonlara sarıp bir  

yerlerde sakladığını, kimisi her gün birer ikişer yakıp bitirdiğini, 

kimisi de kıyamayıp, paketleyip çöpe bıraktığın fısıldıyordu. 

Yapılanların hiç birisini benimsemiyordu ama kimseye de bir 

şey söylemiyordu. Olanlar belliydi. Her akşam haberlerde, 

televizyon ekranlarında, yakalanan silahların yanında, yasak 

yayın diye kitaplar sergileniyordu. Herkes elindeki kitaptan 

korkar olmuştu… O’da huzursuz oluyordu yaşananlardan ve 

evdeki onca kitaptan… Birçok kez tartışmışlardı konuyu 

çocuklardan gizli gizli. Ne yapsalar bir çözüm bulamıyorlardı. 

Atamıyorlardı, yakamıyorlardı… Daha doğrusu kıyamıyorlardı…  

Ama korkuyordu evin anası… Başlarına daha kötü bir şey 

gelmesinden korkuyordu... Eşi, zaten öğretmenlikten olmuştu, 

özgürlüğünden de olacaktı… Ondan korkuyordu… 

Çocuklarından, onların geleceğinden korkuyordu…   

Kulağı kapıdaydı… Kulağı her zaman kapıdaydı. Ne zaman 

kapının dışında alışık olmadığı bir ses duysa yüreği hop eder, 

şaşalardı. Kaç kez tanık olmuştu onca kişinin bir kişiyi alıp 

götürdüğüne… Kaç kez dinlemişti gidenden çok uzun süre 

haber alınamadığını… Kaç kez görmüştü gidenin gittiği gibi 

dönmediğini… Ve kaç ailenin bu nedenle bozulan düzenlerini 

bir daha düzeltemediğini…  

Eşi her gün bu zamanda gelirdi işi gereği. Son otobüsle… 

Hep korkardı gecikecek, gelemeyecek diye… Bir keresinde 

gelememişti de iş yerinde gecelemişti… Telefonu olan komşu 

haber vermişti pencereden pencereye. Bir keresinde de ne 

kendisi gelmişti ne de haber. Korkmanın ne olduğunu o gün 

anlamıştı. Hiçbir haber alamıyordu, hiçbir şey yapamıyordu, 

kimseye bir şey soramıyordu. Sokağa bile çıkamıyordu… O gün 

kapı çalıp da eşini karşısında görünce, nasıl boynuna sarıldığını, 

kendini tutamayıp nasıl ağladığını hep anlatır. O anlatır eşi 

güler… Meğer son otobüs yolda bozulunca yolcuları askeri 

araçlar evlere taşımışlar tek tek…    

“Yasak” başlamak üzereydi… Ayak sesinden tanıdı, 

çalmadan açtı kapıyı. Adam, kucağındaki iki kutuyu diğer iki 

kutunun üzerine koydu. Kapıyı kapatırken suçlanarak baktı 

eşine… Yüzünde belli belirsiz bir gülümseme vardı. 

“Korkuyorum” dedi eşi. “Çöpe atmışlar, dayanamadım” dedi 

adam. Sustular. Ellerini yıkayıp mutfağa geçti. Yemeği hazırdı 

masada her geceki gibi. Sessizce yedi. Kalkarken “ha üç eksik, 

ha beş fazla, ne fark eder ki” dedi fısıldar gibi... Eşi yanıt 

vermedi…  

Çocuklarının odasına girdi usulca. Birer öpücük kondurdu 

yanaklarına. Uyandırmadan üstlerini düzeltti. Salona geçti 

sonra. Perdeleri sonuna kadar açıp pencereye dikildi. Karşıda 

Altındağ’ın ışıkları kırpışıyordu. Eşi, ışığı söndürüp yanına geldi, 

koluna sarılıp başını omzuna yasladı. Bir süre birlikte izlediler 

sokak lambalarının ışıklarını. Özgürlük aradılar sokaklarda 

sessizce. Bulamadılar… Oysa içeri dışarıdan daha özgürdü…  

Gözleri eşinin ıslak bakışları ile buluştu bir ara... Uzun kirpikleri 

tutam tutamdı. Parmaklarını şakaklarından saçlarına daldırdı 

yavaşça… Güzel yüzü avuçlarının içindeydi şimdi… 

Başparmakları ile gözlerindeki yaşları sildi incitmeden…  
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Şakaklarındaki çizgiler, geçmişteki sıkıntıları anlatıyordu bir 

bir… Hepsini silivermek geçti içinden…          

Kâh bir helikopter sesi geliyordu ötelerden, kâh bir 

ışıldağın ışığı yalayıp geçiyordu binaları… Yasak çoktan 

başlamıştı. O, eşinin gözlerinde birikmiş yaşları yeniden 

sildi. Şu sevimsiz dünyada ondan başka neyi vardı ki? Eğildi, 

usulca dudaklarını dudaklarına bastırdı… Sokaktan geçen 

cemsenin homurtusuna inat, yumdular gözlerini… Dışarıda 

birileri kitap kovalarken, onlar, uğrun uğrun, kaybolup 

gittiler başka bir dünyaya…  

09.04.2014 

 

 

BİR YAŞANMIŞLIK ÖYKÜSÜ 

İstanbul’a son gittiğimde yıllardır görmediğim bir 

kadın arkadaşıma rastladım. Bir kafeye girip sohbete 

başladık. 

-Melahat, hiç değişmemişsin, hiç yaşlanmamışsın, 

hala fıstık gibisin’ dedim. 

O; 

-Sen de öyle. Görüşmeyeli nerede ise yirmi yıl oldu 

ama yüzünde pek bir fark yok, dedi. 

Ben; 

-Zaten umumiyetle böyle oluyor. İnsan yakından 

tanıdığı bir arkadaşını, dostunu kırk yıl görmese bile 

hemen tanıyor. 

Melahat acı acı gülerek; 

-Sen öyle zannet.  

Dedi ve anlatmaya başladı; 

-Bundan üç beş ay önce yeni bir dişçiye gitmiştim. 

Oturmuş beklerken, dişçinin duvarda asılı diploması 

gözüme ilişti. Diplomada adamın tam ismi yazılıydı. Birden 

otuz yıl geriye okul yıllarıma gittim. 

Acaba bu diploma üzerinde yazılı olan Hakan Erdem 

Şahin, benim bir zamanlar aşık olduğum; uzun boylu, gür 

siyah saçlı, yeşil gözlü sınıf arkadaşım Hakan olabilir 

miydi? 

Dişçinin yanına girince sualin cevabını almış oldum.  

Karşımdaki seyrek gri saçlı, yüzü çizgiler ile dolu 

olan şişman adam, benim hakanım olamazdı. 

Her şeye rağmen işim bitince sordum: 

-Siz hiç Beşiktaş Lisesi’ne gittiniz mi? 

Adam gurur içinde; 

-Evet, ben oradan mezunum, deyince. 

Hangi sene? Deyiverdim. 

-1980 mezunuyum. 

Cevabını verdi ve sordu; 

-Neden sordunuz? 

-Siz benim sınıfımdaydınız. Diye bağırdım. 

O, kel kafalı, karışık suratlı, şişko herif bana baktı, 

baktı ve; 

-Kusura bakmayın Hocam, hatırlayamadım. Acaba 

hangi derse gelirdiniz? 

 

AY IŞIĞI SONATI 
 

bırak seninle geleyim 
bu akşam ay bir başka sevecen 
saçlarımın nasıl da beyazladığını göstermeyecek 
o ay saçlarımı yeniden altın sarısına dönüştürecek 
sen ise anlayamayacaksın 
... 
bırak seninle geleyim 
biraz daha aşağıya, tuğladan örülü duvarların olduğu 

yere kadar 
hani tam yolu dönerken, şehrin gözüktüğü noktada 
gözle görülebilen ve havadar, ay ışığıyla arınmış  
öylesine aynı ve farksız 
öylesine pozitif, adeta fizik ötesi 
hani sonuç olarak var mısın ya da yok musun  
hatta belki de hiç var olmadın  
sanki zaman bütün yıkımıyla hiç var olmamış gibi 
bırak seninle geleyim 
... 
bırak seninle geleyim 
ay ışıdığında, evlerin içindeki gölgeler daha da büyür 
görünmez eller çeker perdeleri 
unutulmuş sözcükleri yazar 
piyano üzerindeki tozlarla 
hayalet bir el 
ben duymak istemiyorum 
SUS 
 
Yiannis Ritsos 
Çeviri: Sultan Karataş 

 
 
 

Korona geyikleri: 

Oturma odasına İzmir, mutfağa 
Ankara, yatak odasına da 

İstanbul adını yazdım. 
Yasağa aldırmadan kent kent 

dolaşıyorum. Ohhhh. 
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HER ŞEY BEDAVA 

 
Bugün gezdim pazarı; 

Elmaya baktım, yüzüm kızardı 

Patlıcana baktım, yüzüm karardı 

Portakala baktım, yüzüm sarardı 

Çarşıda, pazarda, her şey bedava. 

 

Soğana baktım, gözüm sulandı 

Hıyara baktım, çok dayılandı 

Bibere bakınca, dudağım yandı 

Çarşıda, pazarda her şey bedava. 

 

Pırasa bile, olmuş kaymakam 

Ispanağa baktım, “uy! Anam anam.” 

Sırıtarak güldü, şu bizim şalgam 

Çarşıda, pazarda, her şey bedava. 

 

Patates olmuş, cumhurbaşkanı 

Karnabahar, ne kadar da havalı 

Domates sanki, kırmızı halı 

Çarşıda, pazarda, her şey bedava. 

 

Maydanoz desen, kansere derman 

Şu bizim mercimek dinlemez ferman 

Mandalina desen, havada duman 

Çarşıda, pazarda her şey bedava. 

 

Kuru fasulye, olmuş padişah 

Nohut desen, Abdülhamit şah 

Çerez fiyatları; Eyvah ki eyvah! 

Çarşıda, pazarda her şey bedava. 

 

Bulgura dedim ki, fakirin aşı 

Fiyatına baktım, gözlerim şaştı 

Şaşırdım işte, Pazar telaşı 

Çarşıda, pazarda her şey bedava. 
 

 

 

ŞAŞKIN BAKKAL 

İnsan bir öykü içine doğar ama daha çok bir masal içinde 

yaşarmış. Masalları küçümsememek gerek. Öncelikle 

edebiyatın başlangıç noktasıdır masal. İkincil olarak da bize 

içinde yaşamak isteyip de yaşayamadıklarımı anlatılır 

masallarda. 

Bu girişten sonra sakın politikacıların anlattığı 

masallardan söz edeceğimi sanmayın diyeceğim ama belki de 

her masal biraz politiktir. Nedeni; inandırıcılığının sınanması 

olabilir mi? 

“Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde” diye 

başlamayacağım anlatıma. Çünkü anlattıklarımın tümü de 

gerçek olacak.  

Filtreli sigaranın piyasada bulunmadığı ya da karaborsa 

bulunduğu 1970’li yıllarda geçen bir dolandırıcılık olayını da 

anlatayım hem çeşni olsun hem de başım belaya girmesin diye. 

Az olan ya da bulunması zor olana ilgi hep gereğinden çok 

olmuştur. Tıpkı; yasaklara karşı olunduğu gibi. 

O yıllarda filtreli sigara üretimi az, istemi çoktur. Filtreli 

sigara toplumda bir statü olayı olarak algılanırdı. Bu nedenle de 

gerçek değerinin çok üstünde tezgâh altından satılırdı. Ebette 

ülkenin her tarafı gibi Kargı’da da durum aynıydı. 

Kasabada cuma günleri Pazar kurulur. Cumaları çevre 

köylülerin büyük çoğunluğu -o yılların Kargı’sı için bu tanım 

yalnızca erkekleri içerir- ilçeye gelirdi. Oluşan kalabalık 

gereksinimlerini giderdiği için cumaları esnafın başını kaşıyacak 

zamanı olmazdı. 

Cuma yani Kasaba pazarı günü İbrahim’in Hürriyet 

sokaktaki bakkal dükkanına giren biri dükkânın tenhalaştığı anı 

bekler ve İbrahim’e filtreli sigara verebileceğini söyler. Filtreli 

sigaranın kasabada karaborsa bile bulunamadığı günlerdir. 

Bakkal ilgilenir. Yabancı ile fiyat konusunda anlaşırlar. Bu arada 

giren müşterilerle ilgilenmek durumunda olan bakkal, 

yabancıya 4500 TL’yi verir. Yabancı, sigaraları arabasından alıp 

getireceğini söyleyerek çıkar.  

Çıkış o çıkıştır. Bir daha ne dükkâna uğrar ne de kasabada 

görülür. 4500 TL, bir öğretmenin üç aylık maaşıdır. Bir süre 

sonra bizim bakkal huylanmaya başlar ama; “ha şimdi gelir”, 

“belki de kimse görmesin diye ortalık tenhalaşınca gelir” diye 

kendini avutarak akşama kadar bekler. Sonuç şarkıdaki gibidir; 

“akşam olur, sabah olur, yar gelmez”. 

Sonrasında bakkal kendine bir tabela yaptırır ve üzerine 

şunları yazdırır: 

ŞAŞKIN BAKKAL 

BEN DE ŞAŞTIM BU İŞE NO: 4500 
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ARKADAŞ GİBİ 
Derste çok az konuşan ama dersi dikkatli dinleyen 

öğrencimi tanımak istiyordum. Gizemli, düşünceli ve 

kararlı bir yapısı vardı. Diğer öğrencilere pek 

benzemiyordu.  

Bir gün “Ahmet, gel gidelim bir yere oturup, biraz sohbet 

ederiz” diye çağırdım.  

Onunla bir öğrenci-öğretmen gibi değil, iki arkadaş 

olarak konuşmak istiyordum.  

Hoş beşten sonra Ahmet, yaşadığı zorlukları biraz açar 

gibi oldu. 

“Karşılaştığımız sorunların çözümü, onu bir zorluk olarak 

görmek ve meydan okumakla çözülür.” Diye başladım. 

“Zorluklara değer vererek mi çözelim” diye şüpheli bir 

tavırla sordu.  

“Evet zorluklar büyümene ve bir adım daha ilerlemene 

ortam hazırlar. Tıpkı ağaçların köklerini rüzgâra karşı 

kuvvetlendirdikleri gibi” dedim. 

Ahmet beni dikkatlice dinliyordu. 

“Zorluğu, tanımak onu analiz etmek, farklı açılardan 

değerlendirmek, onu parçalayıp, küçük zorluklar haline 

getirmek çözümünü kolaylaştırır”   

Ahmet düşünceli bir tavırla karşılık verdi. 

“Bende bir zaman önemli bir zorluğu parçalayıp 

çözmüştüm.” 

“Hangi zorluğu” 

“Unutmak için içen bir adamdı.” 

“Neyi unutmak için?” 

Utanç ve suçluluk duygusunu” 

“Suçluluk duygusu bizi birçok sorunun çözümünde engel 

olabilir.” Sorumluluğu kabul etmekse, bu duygunun 

ortadan kalkmasına ortam hazırlayabilir.” Dedim. 

“Pekiyi kötü bir şey yaptıysa?” 

İçki, kişiye hissettiği suçluluk hissinden kurtulmasına 

yardımcı olmaz. Bu, cezadan başka bir şey değildir. 

Kendini sevmeyi bıraktığı için, o kendini cezalandırma 

yoluna gitmiş.” 

Ahmet; “onu yargılarken ne kadar da akıllı sanmıştım 

kendimi!” yargılamak yerine sevgi ile yaklaşsaydım, o 

kapıyı açacak bir anahtar olabilirdi.” 

“Kendimizi ve diğer insanları yargılamayı 

bırakabilseydik, yaşamımız çok daha iyi olurdu.”  

 “Karanlığa söveceğine kalk bir mum da sen yak” 

“atasözünün dediği gibi”. 

Ahmet beni can kulağı ile dinliyordu. 

“Bazen bakış açısını değiştirerek önümüzdeki engelleri 

yok edebiliriz. Bazen de zorluklar kendi içimizde 

oluyor.” 

“Zorluk kendi içimizde midir?” diye merakla sordu. 

“Çoğu zaman evet, yalnızca zorluklar değil, çözümü de 

kendi içimizdedir. Bir yere kadar seni çevreleyen 

gerçekliği senin yarattığını söyleyebiliriz.” dedim. 
 

“Bu nasıl olur? Bu gezegendeki gerçeklik her birimiz için 

aynı değil mi?” diye araya girdi. 

“Gerçeklik bakış açımıza göre değişebilir. Fakat biz 

yalnızca duygularımız ve olgunluk seviyemizle, 

vicdanımızda karşılık bulabilen kısmını algılarız. 

Ahmet; “gerçekliğin çok küçük bir kısmını tanıdığımız 

doğruysa, her insan kendi dünyasında yaşıyor ve 

neredeyse her insanın farklı bir dünyası var demektir” 

dedi. 

“Buradaki en önemli ayrıntı, bütünü oluşturan her insanın 

kendi algılarına kulak vererek, kendini ve dünyayı 

değiştirebilme yeteneğine sahip olmasıdır.” Dedim. 

“Hocam ne demek istediğini şimdi anlıyorum.” “Eğer 

aynada düzgün bir surat görüyorsan yapman gereken en 

iyi çözüm gülümsemek.”  

 “Kesinlikle öyle, aslında dünyayı değiştirmenin tek bir 

yolu var, önce kendimizi değiştirmek” 

  Güzel bir sohbet oldu değil mi?  Derste düşüncelerini 

çok açık ifade edemediğini düşündüğüm için, seninle bir 

arkadaş olarak sohbet ettim.  

“Evet, benim için de güzel bir söyleşi oldu, teşekkür 

ederim.” 
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YA SİZİN TEPKİNİZ? 
 
 Diyelim ki ATM kuyruğundasınız. Önünüzde de 15–20 
kişi var. Üstelik de işiniz acele. Bir an önce sıranın gelmesini 
bekliyorsunuz. İşte tam bu sırada biri geliyor ve hiç kimseye bir 
şey söylemeden sıranın en önüne geçiveriyor. Tepkiniz ne 
olurdu acaba? 

• KLASİK TEPKİ: Hop hop! Sıraya geç kardeşim!  
SONUÇ: Bir iki diklenen dışında genelde olumlu sonuç alınır.  

• NEZAKETLİ TEPKİ: Şeker kardeşim, sıraya geçer misin? 
SONUÇ: Olumlu olma olasılığı %90’ın üzerindedir.  

• OTORİTER TEPKİ: Sıraya geç arkadaş. 
SONUÇ: Küçük bir tereddütten sonra sıranın arkasına geçilir.  

• GERÇEKÇİ TEPKİ: Sıra var, görmüyor musun hemşerim? 
SONUÇ: Sırayı ilk kez görüyormuş gibi yapılıp arkaya geçilir. 

• ESNAFÇI TEPKİ: Hey, arkadaş! Araya kaynak yapmayalım lütfen.  
SONUÇ: Klasik tepki gibi genelde olumlu sonuç verir.  

• KESKİN SİRKE TEPKİSİ: Sallandıracaksın bunlardan ikisini 
belediyenin önünde, bak bir daha yapabiliyorlar mı? 
SONUÇ: Duymazlıktan gelinir, sıra değişmez.   

• TERS TEPKİ: Sırana geç lan ayı! 
SONUÇ: Olumlu sonuç verme oranı söyleyenin kalafatına yani 
fiziki görüntüsüne bağlıdır. 

• KABADAYI TEPKİSİ: Gel lan buraya! Senin… 
SONUÇ: Genelde kavgayla biter. Karışıklıktan yararlanıp işini 
bitirenler kârlı çıkar. 

• MAFYA TEPKİSİ: Buralar benden sorulur hanzo! Önce bir izin al 
bakayım. 
SONUÇ: Tıpış tıpış arka sıraya geçilir. 

• ROMANTİK TEPKİ: Beyefendi, galiba sırayı görmediniz. 
SONUÇ: Olumlu sonuç vermesi sırayı geçenin karakterine 
bağlıdır.  

• ALAMANCI TEPKİSİ: Efendim, insanımız eğitimsiz. Hâlbuki 
Avrupa’da…  
SONUÇ: Genelde olumlu anlamda kafa sallanır ama sırayı geçen 
yerinde kalır. 

• DİNSEL TEPKİ: Buna kul hakkı derler. Öbür tarafta fitil fitil 
burnundan gelir.  
SONUÇ: Herkesçe onaylanır ama sırayı geçen duymazlıktan 
gelir. 

• UZLAŞIMCI TEPKİ: Acelesi olmasa öne geçmezdi; üzmeyin 
garibi. 
SONUÇ: Sessiz bir homurtuyla karşılanır ve sırayı geçen yerinde 
kalır.  

• DEVRİMCİ TEPKİ: Alt yapı sorunları çözülmeden halkı sıraya 
geçiremezsiniz. Bu durumun nedeni liberal disiplinsizlik. 
SONUÇ: Söyleyene sessiz ve imalı bakışlar atılır. Sırada değişiklik 
olmaz.  

• PROVAKATÖR TEPKİSİ: Yürüyün arkadaşlar. Kırın ağzını 
burnunu da hatasını anlasın. 
SONUÇ: Sıradakilerin gaz yeme durumuna göre değişir. Her 
şeye gebe bir durumdur. 

• KADERCİ TEPKİ: İki dakika fazla beklesek kıyamet mi kopar? 
Kısmetse hepimizin işi görülür. 
SONUÇ: Onay ve itiraz sesleri birbirine karışır ama sıra aynı kalır.  
 

• FELSEFECİ TEPKİ: Ön ve arka kavramları görecelidir. O tarafın ön 
taraf olduğuna kim karar verdi? Öne geçtiğini zanneden, aslında 
arkaya geçmiş de olabilir.  
SONUÇ: Söyleyene “adam kafayı yemiş.” tepkisiyle bakılır. 

• KANTCI TEPKİ: Efendim algılanmayan şeyler yok demektir. O 
tarafa bakmayıverirseniz adam yok olur. 
SONUÇ: Herkes önce sırayı geçene, sonra da bunları söyleyene 
garip garip bakar.  

• SABIRLI TEPKİ: Nasıl olsa herkese sıra gelecek. En iyisi sessizce 
beklemek. 
SONUÇ: Sessizce beklenmeye devam edilir.  

• KÖTÜMSER TEPKİ: Biz adam olmayız kardeşim. Herifin yaptığına 
bak. 
SONUÇ: Baş işaretleriyle onaylanır ama sıra değişmez. 

• İYİMSER TEPKİ: Sıkmayın canınızı da şu anın tadını çıkarmaya 
çalışın. Bakın ne güzel hayattasınız ve birileri sizin önünüze 
geçebiliyor. 
SONUÇ: Söyleyene acınacak bir yüz ifadesi ile saf saf bakılarak 
gülümsenir. 

• HUMANİST TEPKİ: İnsanlık bir bütündür. Birimiz hepimiz, 
hepimiz birimiz için. Dolayısıyla birimiz öne geçince, aslında 
hepimiz de öne geçmiş oluyoruz. 
SONUÇ: Tepkisi, felsefecilerinkiyle aynıdır. Ayrıca 
“fesuphanallah” diyerek kafa bükülür.  

• TOPLUMCU TEPKİ: Haydi arkadaşlar, hakkımızı yedirmeyelim. 
Birlik olup atalım şu adamı sıra dışına. 
SONUÇ: Öne itilip tek bırakılmadığınız sürece olumlu sonuç 
verir. 

• KIŞKIŞÇI TEPKİ: Ne duruyorsun arkadaş! Göz göre göre hakkın 
yeniyor, ses çıkarmıyorsun. Arasana hakkını!  
SONUÇ: Gaza gelen bir yapıya sahipsek, başımızı belaya soktuk 
demektir.  

• UYANIK TEPKİ: Herife bak ya, ilk sırayı kaptı. Ben niye 
düşünemedim ki bunu?  
SONUÇ: Sıra değişmez ve ilk sıraya yerleşene kıskançlık dolu bir 
bakış fırlatılır.  

• IRKÇI TEPKİ: Herifteki tipe bak. Dağdan gelip ovadakinin önüne 
geçiyor. Bunlara bu hakkı verirsen böyle olur. 
SONUÇ: Pek de inandırıcı olmayan bir baş işaretiyle onay verilir. 

• MUHALEFETÇİ TEPKİ: Memlekette demokrasi kalmadı 
kardeşim. Baksanıza herkesin gözü önünde insan haklarımız 
çiğneniyor, hükümetin haberi bile yok. 
SONUÇ: Olumlu ya da olumsuz tepki verme şansı %50 
civarındadır. Bu da iktidarın aldığı oyla doğru orantılıdır. Sonuç 
değişmez, adam yerinde kalır.  

• İKTİDARCI TEPKİ: Adam belli ki asker otoritesine alıştırılarak 
büyütülmüş. Kendini bir şey sanıyor. Yakında onun hakkından 
da geliriz.  
SONUÇ: Bu da muhalefetçi tepki ile aynı sonucu verir.  

• ZAMANE VATANDAŞI TEPKİSİ: (İçinden geçirir) Neme lazım, en 
iyisi sesimi çıkarmayayım. Bakarsın, önemli biri çıkar da ilerde 
lazım olur.  
SONUÇ: Öne geçen adamın sırasında bir değişiklik olmadığı gibi, 
böyle düşünenlerin sayısının da giderek artmasını sağlar.  
 

Ben, aklıma gelenleri yazdım. Siz de “Benim tepkim 
bunlardan hangisi olur acaba? diye bir düşünün isterseniz.  
 Ve neden böyle düşündüğünüzü de? 
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BOZ EŞEK 
 
Giden indi gelen bindi yoruldun 
İşi biten yüz çevirdi boz eşek 
Ne arayıp ne de bir gün soruldun 
Dök yaşı da siyim siyim süz eşek  
 
Ne okuman ne bir çizi yazın var  
Yaşadığın dünya avucun kadar 
Dam dediğin üstü çatısız duvar  
İstersen yat ister dolaş gez eşek 
 
Kışın soğuk yazın sıcağı yaktı 
Yonca kaçtı arpa uzaktan baktı  
Geçen yıl bahara kaç sıpan çıktı 
İçi yalım yalım yanan köz eşek   
 
Aynı çökeklere kaç kere yattın 
Zorlayı zorlayı daha da battın   
Elinden avcundan ne varsa sattın 
Ayak nalsız sırt palansız düz eşek 
 
Günlerin hep geldi geçti çileli 
Sırtı yağır gezdin kendin bileli  
Yoksulluğun göbeğinde sileli  
Semirgenin elindeki koz eşek 
 
Korkmazi bilirim sözlerim boşa 
Doğruyu söylemek gitmezmiş hoşa 
Geç kalırsın aklın gelir de başa  
Ondan sonra fayda etmez hız eşek 

 

 

 

 

 

ALINTI 

ARKADAN KONUŞMAK 
 

Yine bir etkinlikten dönüyoruz. Dolmuştayız. 

Mavisel Yener, hemen sürücünün arkasındaki 

koltukta oturuyor. Ahmet Günbaş ile onun iki 

arkasındaki koltuktayız. Sohbeti koyulaştırıyoruz. 

Bir ara, öne Mavisel’e takılıyor Ahmet Günbaş. O 

da söze katılsın istiyor. 

-Bugün Mavisel’i konuşturamadık… 

Günbaş’ı duymuyor Mavisel, söylenenleri 

yanına varıp yineliyorum. 

Gülümsüyor. Şöyle yarım dönüp açıklıyor 

durumu: 

-Araba tuttuğu için arkaya dönüp 

konuşamıyorum. Artık bugünlük bensiz 

kaynatacaksınız. 

Ahmet Günbaş, durumdan gerekli sonucu 

çıkarmakta gecikmiyor: 

-Başka yol bırakmadın. O zaman bize arkandan 

konuşmak kalıyor, kusura bakma. 

 

YUNUS BEKİR YURDAKUL 

“ÖLMEDEN İYİ İNSANLAR” 

 

 

KAVGA 

Dışarda kavga var 

Düğüşen haklı ile haksız 

Biziz yenilen kavgada 

Kaldıkça evlerde yalnız 

 
Necati Cumalı 

“Başaklar Gebe s.20” 

 

ERGUVAN 

 

Tarhun’un dağıttığı bulutlarla gitti  

düş yağmurlarındaki  

erguvan kızlar 

 

ivecen delikanlıların estirdiği 

altmış sekizli bir ilkyaz devrimcisidir 

erguvan 

 
Tarhun: Hititlerde fırtına tanrısı 
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