
 



 

 

Bi girip çıksak olur mu? 

Girip de çıkamadığımız yer ya kuyudur ya da hapishane. 

Evin hapishaneden farkı da bundandır. Dış kapının 
içeriye ya da dışarıya açılması ise kültürel durumlarla ilgili 
olsa gerektir. Ama her halükârda kolayca girip kolayca 
çıkılabilecek şekilde düzenlemekte fayda mülahaza 
edilmektedir. 

Sivil toplum kurumlarını sivil olmayan toplum 
kurumlarından ayıran husus da bu girip çıkma özelliğinin 
varlığı ya da yokluğudur. Girip çıkamadığımız yer ise 
davadan dönenlerin vurulduğu yerlerdir genellikle. 

Kavramlar da öyledir, anlaşılması zor da olsa. Öncelikle 
ad veren biz değilsek kavramlar bizi iyi kavramışlardır! 
Bırakmazlar.  

Şair ya da söz işçisi olup sözcükleri taciz edebilirseniz, 
adınız tacizciye çıksa da dilimizin, vatanımız olduğu kadar 
hapishanemiz olduğunu fark etmenize ramak kalmıştır. 

Fikir mahkumlarının, bir fikre mahkûm olanların 
koşulları F tipi hapishaneden daha da vahimdir. 

Dünyada sadece bir fikir kalmış gibi, yüz çiçek açsın bin 
fikir yaşasın derken bir fikirde kalanların ve sabit fikrinden 
vaz geçmeyenlerin alacağı olsun. Verdikleri zarar 
kararsızları haklı çıkarmıştır daima. 

Biz, bize girip çıkmayanlarla değil de bizden çıkanlarla 
övünmeyi de pek severiz.  

Ne güzel ki, bizden çıkıp Nobel ödülü alanlarımızla, 
kovid belasına aşı bulanlarımızla gurur duyarız da bunların 
bizden, bizden çıkabilenler olduğunu da unuturuz. Tabii ki 
iyi ki çıkmışlar. 

Şiiri sevmemize sebep olan Orhan Veli de içinden 
çıkamayacağımız çukurlardan nefret ederdi hele garip… 

Sait Faik de iyi ki Adapazarı’ndan çıkmıştır. Ya Sakarya 
Üniversitesi’nde kalsaydı… 

Hele Türk üniversitelerine girip de çıkamayanlara 
acımaktan başka elden ne gelir. 

2020’den de iyi ki çıkabildik. 2020’nin uzatıldığını 
duyunca hayli korkmuştuk. Şakaymış. 

Uzatmayalım, kısa keselim Aydın abası olsun. Dünya da 
öyledir zaten bi girip çıkarız, ya sadece doğsaydık! 
Doğmasak iyiydi de! 

 
 
 

 
 

 

 

Nerdeyse tüm Türkiyeli şair ve yazarlar gibi devletin 

arkasından ayrılmadığı biridir Orhan Veli. Sanmayın ki bunu 

sorun yapıp yaşamını kendine zehretmemiştir. O, tüm 

yoksulluğuna karşın boheme yakın bir yaşamı başarmıştır.  

Sakallı bir şair fazla gelir 

Ankara’ya. İsmet Paşa döneminin 

polis takibi sıkar Orhan Veli’yi. Atar 

kendini İstanbul’a. Eh, ne de olsa 

İstanbul her tür insanların yaşadığı 

bir kenttir. Papazı vardır, hahamı, 

imamı vardır. İstanbul polisi peşini 

bırakmaz ama fazla sıkıştırmaz 

Orhan Veli’yi.  

“İstanbul’un mermer taşları; 

Başıma da konuyor, konuyor aman martı kuşları; 

Gözümden boşanıyor hicran yaşları; 

Edalım, 

Senin yüzünden bu halim.” 

Kimin yüzünden acaba? 

 

 

“Rakı şişesinde balık”tır Orhan Veli. Balıktır balık 

olmasına da rakı şişesine ulaşmak pek de kolay değildir. O 

yıllarda Salim adlı birinin işlettiği bir meyhane yetişir imdada. 

Salim Orhan Veli’ye veresiye vermektedir. Bir gün Orhan Veli 

odasının kapısına bir kâğıt asar. 

“Herkes gider talime. Orhan gider Salim’e…” 

Dostlarına “gelin kafayı bulalım” iletisidir bu… 

 

“İstanbul’a bayılıyorum. Neresinden baksan deniz 

çıkıyor önüne. Yitirir gibi olduğun anda buluyorsun. Ya bir sur 

yıkıntısından ya bir duvar oyuğundan ya bir pencereden…” 

 

 

Yıl 1950. Orhan Veli Ankara’da. Yenişehir’de 

kanalizasyon çalışması yapılmakta. Her yerde delikler ve 

çukurlar. Gecedir ve karanlıktır.  “Üç nal” meyhanesinden 

çıkan Orhan Veli bu tuzak gibi hendeklerden birine düşer. Başı 

zedelenir. 

İki gün sonra İstanbul’a döner. 14 Kasım günü bir 

arkadaşının evinde öğle yemeği yerken fenalaşır. Hastaneye 

kaldırılır. Doktorlar içki sevdiğini bildiklerinden alkol tedavisine 

alırlar. Oysa beyin damarlarında çatlama vardır. O gece 36 

yaşında yaşama veda eder. 

Cebinden çıkanlar: 

At yarışı programı 

Sarı bir kâğıda sarılı diş fırçası.  

Sarı kâğıt açıldığında bir şiir… 
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Saygı babında 

 

ESKİLER ALIYORUM 

Eskiler alıyorum 
Alıp yıldız yapıyorum 
Musiki ruhun gıdasıdır 
Musikiye bayılıyorum 
 
Şiir yazıyorum 
Şiir yazıp eskiler alıyorum 
Eskiler verip Musikiler alıyorum. 
 
Bir de rakı şişesinde balık olsam 

         Orhan Veli Kanık 

 

 

 

YÜRÜ KARAKOLA 

Şinasi Nahit Berker, Orhan Veli ile ilgili 

bir anısını anlatıyor: 

“Allah gani gani rahmet eylesin. Orhan 

Veli ’Karşı’yı çıkarmış. Meyhanede rastlaştık. 

Ben: 

-Uğurlu kademli olsun, kitabın çıkmış. 

Alacaktım, ama meteliğim yok. Kitaptan 

varsa bir tane ver. Bir kadeh de şarap 

ısmarla. 

Orhan o sevimli gülümseyişi ile güldü: 

-Otur bakalım, dedi. 

Garson Mustafa’ya seslendi: 

-Mustafa, Şinasi’ye bir bardak şarap!... 

Sonra gazetelerin arasından ‘Karşı’yı 

çıkardı. İlk boş sayfasına bir şeyler yazdı: 

-Al kitabını, dedi. Aldım, yazdığı yazıyı 

okudum. Bakın ne yazmış: 

‘Şinasi Nahit Berker’e,  

Satış anında kolay yırtabilmesi için 

ithafımı bu sayfaya yazdım.  

12.XI.1949 

Orhan Veli 

Bu anıdan sonraya Orhan Veli’nin Sere 

serpe şiirini yerleştirmenin tam sırasıdır. 

Sakın ‘ne ilgisi var?’ demeyin. 1986 yılında 

yeni Polis Vazife ve Salahiyetleri Yasası’nı 

öğrenen Şinasi Nahit, şiire bir dize ekler. 

SERE SERPE 

Uzanıp yatıvermiş, sere serpe; 

Entarisi sıyrılmış, hafiften; 

Kolunu kaldırmış, koltuğu görünüyor; 

Bir eliyle de göğsünü tutmuş. 

İçinde kötülüğü yok, biliyorum; 

Yok. Benim de yok ama… 

Olmaz ki! 

Böyle de yatılmaz ki! 

Yürü karakola  
 

Orhanveli.net sitesinden alıntıdır. 
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Hayat özen ister. 

Huysuzdur, yeterince ilgi göstermezsen sırtını 
dönüverir. Hiç anlamazsın. Yolunda gitmeyişlere 
kızarsın. 
Nazlıdır, öyle ilgi göster falan diye uğraşmaz. Sessizce 
avuçlarından kayıverir. Kalakalırsın. 
Heveslidir, aslında senden yanadır, birlikte akmak ister. 
Her ilginde biraz daha coşar, hayat ol ister. 
Bereketlidir, sen ne kadar verirsen, katlar çoğaltır geri 
verir. 
Yaşamak ciddi bir şeydir, şakaya gelmez. 

Her iş, her insan, her nesne, her canlı ve 
etrafındaki her şey ilgini bekler. İlgisiz, özensiz, 
sorumsuz davrandığın hiçbir şey yüzüne gülmez, 
çoğalmaz, bereketlenmez. Öylesine yaşanmaz. 
Öylesine yaşadığın hayat hiçbir şeye benzemez. 

Emeğini, dikkatini, zamanını, enerjini, düşünceni, 
duygunu verdiğinde güzelleşmeyen bir şey yoktur 
hayatta. Bir çiçek, bir çocuk, bir eşya, bir proje, bir ev, 
bir insan, bir ilişki sen ne kadar içinde olursan o kadar 
güzelleşir. Hayatın kuralları hep çok basittir. 

Hem emek verdiğin kadar zevk verir her şey. 
Emek vermeden aldığın sevgi bile değersizdir çoğu 
zaman. Umurunda olmaz. 

Suladığın çiçeğin gün be gün büyüyüşünü izlemek, 
açmış bir çiçekten daha çok mutluluk verir. 
Gece gündüz uğraştığın projenin başarısı, emeksiz 
aldığın sonuçtan daha çok başarıdır. 
Sorumluluğunu aldığın, ilgini, özenini verdiğin bir ilişki 
ancak senin ilişkindir ve doyum hissettirir. 
Detaylarını düşündüğün, uğraş verdiğin bir ev ancak 
yuva olabilir. 

Tüm varlığınla içinde olmadığın, o olmadığın 
hiçbir şey sana ait değildir, sen de ona ait olmaktan 
keyif almazsın zaten. 

Yaşamak, bir hayata sahip olmanın ötesindedir. 
Yaşamak, hayat olmaktır.  

Çiçek olmak, iş olmak, aşk olmak, ev olmaktır... 

2020 İstanbul 

 

 

 

MESALA diyorum; 

Bu gece bir DELİLİK yapsam…! 

Bıraksam MUTFAKTA biriken bulaşıkları, 

Çeksem arkamdan kapıyı, 

KADIN başıma gitsem bir meyhaneyi dağıtsam.! 

… … … FONDA bir masa, 

Arkada Sezen’in bir şarkısı çalsa; 

Ben AĞLASAM. Şişenin dibine dibine vursam.! 

 

MESELA diyorum; 

Sokaklardan bütün ERKEKLERİ kovsam, 

Bu gecelik evlerinde otursalar. 

Korkmadan dolaşsam bütün şehri, 

Kimse dokunmasa bana, 

Bir sandalda sabahlasam.! 

Alabildiğince KADIN, 

Alabildiğince ÖZGÜR olsam. 

Küfretsem ağız dolusu, utanmasam; 

Şehre isyanımı haykırsam. 

Kim bili 

R kaç kere satılmıştır, bu dünyanın ANASI.! 

 

Mesela diyorum; 

Bu gecede ben BABASINI satsam.! 

 
 

 

 
 

Kara duvak sabahlardayım 

Uzandım kalemim lal 

Kandırılmış temmuzlarda dolanırım 

Bir tutam 

Ödünç deniziniz var mı 

 

Büklüm sözleri bırakın 

Yarına temiz kalsın ömür 

Dudaklarını dola kavgasız sevgiye 

Kızıllardan yansıyan devrim beyazıysa 

Bu nasıl sevişmektir 

Acıkmış bir koşuyu kovalar 

 

Ya yalanda doğrular 
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12 Eylül öyküleri:  3                   

İKİLEM 
(Önce 8.Sayıda KUŞKU, 9.Sayıda KORKU öykülerini hatırlayınız.) 

Eşi sofraya oturmadan, çorbasını bitirmişti. Oğlu O’na 
ayak uydurup çorbayı yarılarken, kızı şaşkın bakışlarla onları 
izliyordu. Anne elinde salata tabağı ile geldiğinde gördüğüne 
anlam veremedi. Bugüne kadar baba, herkes sofraya 
oturmadan yemeğe başlamaz, kimsenin başlamasına da izin 
vermezdi. Kızı şaşkın bakışlarla bir babasını yokluyor, bir 
annesine bakıyordu. Garipliği baba da fark etti. Anne salata 
tabağına masada yer açarken, baba ile göz göze geldi. Baba 
durumun ayırdına varıp, gözlerini kaçırdı. Oğlu diğer yemeği 
beklerken, kızı babasını anlamaya çalışıyordu. Baba kızı ile 
eşinin bakışlarını “kafam biraz karışık” diyerek karşıladı. 
Kızından bir makas alıp gülümsedi durumu yumuşatmak 
için... Kızı suratını daha da asarak omuzlarını silkti… 

Güzel bir Ankara sonbaharı yaşanıyordu dışarıda. Gün 
boyu güneşin ısısını biriktiren asfalt, akşam serinliğine boyun 
eğmiş, soğumuştu. Sokaklarda birkaç saat öncesinin 
karmaşası kalmamış, herkes evine çekilmişti. Henüz evine 
ulaşamamış olanlar ise aceleciydi. Hiç kimse güzelim 
sonbahar akşamını dışarıda yaşayamıyordu. En fazla ışıkları 
söndürülmüş balkonlarda, aile arasında, fısıltılar halinde çay 
sohbetleri yapabiliyorlardı. Sokağa çıkma yasağının 
başlamasına az bir zaman kala, sokaktaki birkaç kişi de 
görünmez olmuş, sokak olduğu gibi boşalmıştı.  

Baba, çocuklarını ders çalışmaları için odalarına 
gönderirken kendisi balkona çıktı. Canı biraz sıkkındı. 
Korkuluğa iki eli ile abanıp, sokağı görebildiğince süzdü. 
Kimsecikler yoktu. Karşısındaki sokak lambasının ışığından 
kendisini sakınarak, balkonun en kuytu yerine, yere oturdu. 
Direğin dibindeki çöpün çirkin görüntüsünü akşamın alaca 
karanlığı bile örtemiyordu. Sofrayı kaldırıp bulaşığı yıkayan 
karısı “çayı koydum” diyerek gelip yanına ilişti. Gökyüzü ve 
yıldızlar çok güzel görünüyordu… 

Son günlerde, işyerinde dinledikleri, kaç yıldır taşıdığı 
ama kimseyle paylaşamadığı korkularını oldukça artırmıştı. 
Basit bir şikâyetle evlerde arama yapılıyor, herhangi bir şey 
bulunduğunda kişiler götürülüyor, aylarca haber 
alınamıyordu. Kalanlar perişan olurken, gidenin ne zaman, 
nasıl geleceği bilinmiyordu. En çok da kitaplardan söz 
ediliyordu. Bir kitap yüzünden bile götürülenler vardı. 
Kendilerinin de çocukluğundan beri biriktirdiği kitapları 
vardı. Korkusu bundandı. Aylardır bu kitapları yok etmek ile 
korumak arasında ikircikleniyordu. Kaç kez yok etmeye karar 
vermiş, kaç kez vazgeçmişti. Şu anda yine aynı ikilemdeydi. 
Son duyduklarından sonra, güzelim kitaplarından kesinlikle 
kurtulmalıydı. Bu sefer kararlıydı. Ama bu kez de nasıl 
kurtulacağına karar veremiyordu. Yakmak, bütünüyle yok 
etmek aklından bile geçmiyordu...      

Karısı iki eliyle koluna sarılıp başını omzuna yasladı. 
“Neyin var?” dedi fısıldar gibi. Baba, işyerinde dinlediklerini, 
korkularını da ekleyerek anlattı. Çocuklar için kitaplardan 
kurtulmak düşüncesinde olduğunu söyledi üzgün bir sesle... 
Mantığı böyle zorluyordu, ama yüreği izin vermiyordu belli 
ki… İkirciklenmesi bundandı. İleride kendini kendine karşı 
savunamayacağından çekiniyordu. Ama kararlıydı artık. Bu 
ikilemi sonlandıracaktı.  

“Sen ne düşünüyorsun?” diye sordu karısına. Aslında 
yükünü hafifletmek istiyordu. Belki de düşündüklerinden 
kaçmak istiyordu. Birisi “çalmadık, adam öldürmedik, ne 
olacaksa kitaptan olsun” desin istiyordu. Sorusuna yanıt 
alamayınca karısının elini avuçlarına alıp yüzüne bastırdı, 
okşadı. Karısı “Ben çaya bakayım” diyerek kalktı.  

Zaman epey ilerlemişti. Sokağa çıkma yasağı 
başlayacaktı az sonra. Sokaklardan el ayak iyice çekilmişti. 
Gözlerini yumdu, balkon demirine yasladı başını. Bir önceki 
geceye takıldı. “Ne geceydi” diye geçirdi aklından…  Her yeri 
saran alevlerin içinde hiçbir yeri göremiyor, ne tarafa 
koşturacağını bilemiyordu. Oraya buraya bilinçsizce hamleler 
yaparken, derinlerden gelen kızının incecik sesini duydu… 
Elini uzatmış, kendisini alevlerin içinden çekip almasını 
istiyordu. Uzanıverse tutacaktı kızının elini, ama bir türlü 
yetişemiyordu. Çabalarken oğlunun sesini duydu. “Kaçın sel 
geliyor” diye bağırıyordu bütün gücüyle. Koca bir su dalgasını 
gördü alevlerin arasında. Üzerine doğru geliyordu her şeyi 
yutarak. Dalgaların arasında karısını gördü darmadağınık. 
Uzandı yakalamak için, kolunu bile kaldıramadı…  Önünden 
geçip gitti çığlık çığlığa... Sonra bir anda her şey duruldu. 
Karısı ve çocukları karşısındaydı. Ama ne onlar gelebiliyorlardı 
ne o gidebiliyordu… Çakılı kalmışlardı oldukları yere.  Kan ter 
içinde uyanıp kendine geldiğinde, gördüklerinin rüya 
olduğunu anlamasının verdiği rahatlıktı aklında kalan… Son 
zamanlarda kaç gecesi, böylesi kâbuslarla yorgun argın 
bitiyordu…  

Karısının geldiğini fark edince kendisini toparladı. 
Doğrulurken, direğin dibindeki çöplükte bir karaltı gördü 
sanki. Oraya odaklandı. Sokağa çıkma yasağının başlayacağı 
şu saatte kimin ne işi olabilirdi ki…  Çöp yığınının kenarında, 
sokak lambasının daha çok aydınlattığı kısımda, düzgünce 
duran iki kutu da sanki yeni konmuştu. Eşi, çaylarla geldiğinde 
aklı oradaydı. Kutuların daha önce orada olmadığından 
emindi. Bir yandan çayını karıştırıp, bir yandan karısını 
dinlerken gözünü çöplükten ayırmıyordu. Çok geçmedi, 
karaltı iki kutuyla daha geldi.  Karısını dirseği ile dürterek 
orayı gösterdi. Birlikte, nefeslerini kesip dikkatle karaltıyı 
izlediler. Karaltı getirdiği kutuları, önceki kutuların üzerine 
koydu.  Direğin zayıf ışığı altında, olanlar zor seçiliyordu. 
Karaltı, kutuları düzeltti, döndü bir daha düzeltti ve ayrıldı.  
Birkaç adım attıktan sonra dönüp bir daha baktı kutulara. 
Vedalaşır gibiydi. Sonra bir hamlede kaybolup gitti.  

 Duraksadı. Sonra kitaplar geldi aklına. Taşınırken kendi 
kitaplarını koyduğu kutular gibi ağırcaydı kutular… Demek, 
aynı sorunu yaşayan başkaları da vardı.  Karısına bir şey 
söylemedi ama karaltının çözümü aklına yattı.  Yarın ilk işi 
birkaç kutu bulup, kitaplarını, kimse görmeden, çöpe 
bırakmalıydı. Belki birisi alır kitaplar yok olmaz, böylece 
kendisi de kitaplardan kurtulmuş olurdu.  Kararsızlıktan 
kurtulmanın rahatlığı ile bir dikişte bitirdi çayını…    

 
Karısı çayları yenilemek için kalktı. Balkonda yerde, yer 

minderinde oturuyordu. Duvara yaslandığında, henüz 
soğumayan duvarın sıcaklığını hissetti sırtında. Hava güzeldi, 
güzel bir Ankara sonbaharıydı yaşadığı. Gökyüzü temiz, 
yıldızlar parlaktı. Derin bir nefes aldı. Ciğerleri o kadar genişti 
ki sanki bütün Ankara’nın havasını çekti içine. Aylar süren 
ikirciklenmesi son bulmuştu.  
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Sokağa çıkma yasağı başlamak üzereydi. Uzanıp sokağı 
taradı balkon demirlerinin arasından. Kimsecikler yoktu. 
Karşı apartmanın birkaç balkonunda küçük karaltılar 
hissediliyordu ancak. Karısı çaylarla geldiğinde, son bir daha 
göz attı sokağa. Aşağıdan, hızlı adımlarla birisinin geldiğini 
gördü. Çayını aldı, gözünü gelenden ayırmadan bir yudum 
çekti. Gelen yasağa yakalanmamak için koşar adım 
ilerliyordu. Çöp birikintisinin yanından geçerken birden 
durdu. Kutular dikkatini çekmişti belli ki.  Kısa bir süre 
inceledikten sonra, kutulardan birisinin kulağını yırttı.  Ve 
ardından, kutulardan ikisini koltuklayıp yine hızlı adımlarla 
yoluna devam etti. Karı-koca durumu yorumlamaya 
çalışırken içeriden kızlarının sesi geldi. Karısı “geliyorum” 
diyerek içeri gitti. 

Adamın kafası karmakarışık oldu. Birileri kitaplarından 
kurtulmaya çalışırken, birileri de onları sahipleniyordu 
korkmadan… Birileri korkarken, birileri çekinmiyordu 
olabileceklerden. Kendisini sorguladı o arada. Kendisi korkak 
mıydı? Kabullenemedi. Biraz da az önce verdiği karardan 
utanır gibi oldu. Bir ara kızının sesini duydu içerden. Sonra 
oğlunu düşündü, sonra karısını… Ya bir şey gelirse başına… 
Onlar ne yapardı yalnız… Yine bulandı kafası. 

Karışık duygularla kendini sorgularken, adam geri geldi 
hızlı adımlarla. Kalan iki kutuyu da alıp, koşar adım gitti. 
Kafası daha da karıştı. Balkon demirlerine tutunup kalktı. 
Uzanıp, kutularla giden adamın arkasından, sokak 
lambalarının kör ışığında kaybolana kadar baktı. Ezilmişti 
olandan. O’nun da karısı vardı elbette. Onun da çocukları 
vardı, başına bir şey gelirse arkasından üzülecek onun da 
birileri vardı elbette. Ama o aldırmadan kutuları alıp 
gitmişti… 

Karısı, çocukların yattığını söyleyerek geldi. 
Bardaklardaki kalan çaylar soğumuştu. “En iyisi ben 
çaydanlığı getireyim” diyerek tekrar içeri girdi. Adam yeniden 
açmazdaydı. Çocukları için kitaplardan kurtulmak istiyordu. 
Ama anlamsız bir şeyi, sırf korktuğu için yapmak da 
istemiyordu. Aslında korkusu kendisi için değildi. Karışık 
duygular içinde kararsızlığa yine tutsak olmuştu... 

Karısı elinde çaydanlıkla geldi. Çayları yenilerken, kocası 
yanında yer açtı oturması için.  Kararsızlığın verdiği 
huzursuzluğu üzerinden atamıyordu. Uzunca bir süre sessiz 
kaldılar. Adam, çayından bir yudum alıp, bardağı yere bıraktı 
sakınarak. Karısını kendine çekip, kolunu omzuna attı. 
“Biliyor musun?” dedi. “Ben o işten vazgeçtim.” Karısı sadece 
baktı. Bir süre sonra, ne dediğini anladığı halde anlamamış 
gibi sordu. “Hangi işten?” “Kitaplardan kurtulma işinden. 
Bırak kalsınlar.” Çayına uzanırken, göz ucuyla baktı karısına. 
“Kendime anlatsam da vicdanıma anlatamadım.”  

Herkes korkusunu zulasında saklarken, berbat bir 
Ankara sonbaharı yaşanıyordu içerde. Balkonlarda çaylar bile 
çekinilerek içiliyordu. İçeri girip perdeler çekilse, ışıklar 
söndürülüp kapılar kilitlense bile, korku kendi kendine 
büyüyordu yüreklerde… Belli bir saatten sonra sokaklar 
bomboş, evler korku doluydu… Yaşam öylesine sürüyordu… 
Bardakları yeniden doldurdular… 

 

 SEVEMEDİKLERİMİZ 
Bazı hayvanları sevmiyorum!  
Kimse kusura bakmasın!  
1-Tünellerde park lambası ya da farlar yerine 

dörtlülerini yakan ÖKÜZLERİ. 
2- Lastiği patladığında bunu sol şeritte değiştiren 

DEVELERİ,  
3- Bir yaya geçsin diye yavaşladığınız veya 

durduğunuzda, sağınızdan/ solunuzdan bir de size ters ters 
bakarak geçen ÇAKALLARI, 

4- Far ayarının ne demek olduğunu bilmeyip ya da ona 
verilecek 2–3 milyonu servet sanıp arkanızda gözünüzü 
kamaştıran DAVARLARI,  

5- Karda önden çekişli arabasının arka tekerlerine zincir 
takıp sonra 'abi bi el atsana' diye yardım isteyen EŞŞEKLERİ,  

6- Dakikalarca aynalarına bakmadan otoyolun sol 
şeridinde sizin süratinizden en az 50–60 km yavaş giderek 
salınan KOYUNLARI, 

7- Yeni yıkadığınız arabanızı batırmakla mükellef cam 
yıkama fıskiyesini ayarlamaktan aciz BEYGİRLERİ,  

8- Arabasında biriktirip çöpe atması gerekenleri, yola 
atan DOMUZLARI,  

9- Trafik iki dakika durdu mu kornaya basan AYILARI,  
10- Her yere tüküren LAMALARI, 
11- Kapısına geldiği adamın ziline basmaktansa, 

arabasının kornasına basmayı tercih eden SIĞIRLARI,  
sevmiyorum ...........!  

Ya siz ? 
 
Şimdi bu yazıyı okuyunca benim de aklıma sevmediğim 

bazıları geldi.  
İşte onlar: 

• Sevgiden, aşktan nasibini alamamış, ille de savaş 
diye bağıran EŞEK ARILARINI, 

• İnsanları önce yoksullaştırıp, sonra sadaka veren kan 
emici YARASALARI, 

• Her şeyi satıp savarak, tüm yaz boyu cır cır öten 
AĞUSTOS BÖCEKLERİNİ, 

• ABD’nin her isteğini emir sayan YALAKA KÖPEKLERİ, 

• Eline geçirdiği makamı kullanarak kendini ve 
yakınlarını zengin eden AKBABALARI, 

• Tarım alanlarına fabrika kuran, kurduran 
YAVŞAKLARI, 

• Bilim adamı etiketli nükleer savunucusu KÖPEK 
BALIKLARINI 

• Yetiştirdiği tarım ürünleri ile hayvanları 
hormonlayan ZEHİRLİ YILANLARI 

• Halkın temiz duygularını sömüren din adamı maskeli 
BUKALEMUNLARI 

• Aynaya bakmayı bilmeyen, suçu başkalarında 
arayan; beş torba kömür ile iki kilo pirince oy veren 
SAZANLARI 

 
Siz seviyor musunuz? 
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NEYİN İTİRAFI 
Geçtiğimiz günlerde isminin başında kısaltılmış 

unvan bulunan Ebubekir Sofuoğlu akit TV’de 

üniversiteler ve gençlik için “sayın cumhurbaşkanımız 

da vurguladı. Üniversiteler fuhuş evleri” yok hocam 

genelleme yapmayalım, o kadar da değil diyene, 

“gördüğüm var istisna değil, gelin gezdireyim” diye 

ısrar etti. Tepki ile karşılaşınca diğer yandaşlarının 

yaptığı gibi çark edip, “ben üniversiteleri değil, çevrede 

bulunan öğrenci evlerini kastettim” dedi.  

Sofuoğlu’nun “cumhurbaşkanımız da vurguladı” 

dediği; Cumhurbaşkanının, İbni Haldun Üniversitesinde 

yaptığı konuşmada her alanda başarılı oldukları halde 

“fikri iktidar” olamadıklarını ve “medeniyet 

tasavvurumuzu hayata geçiremiyoruz. İlimde, sanatta, 

kültürde benzer çıkıntılarla karşı karşıyayız” açıklaması 

ile üniversiteleri ele geçirdiklerini ama öğrencileri ele 

geçirmediklerini ifade ediyordu. Sofuoğlu da buna 

dayanarak açıklamasını yaptı. 

Bir bilim yuvası olması gereken üniversitede görev 

yapan Sofuoğlu, daha önce de “Sokrates, Platon, Aristo 

yani felsefe bize sokulmadan önce 24 milyon km 

toprağımız, üç kıtaya hükmeden heyetimiz vardı. Küresel 

şeytanların işbirlikçilerine yıktırdıkları bir devletimiz 

vardı. Sonra bu topraklara, tüm ümmete sahip çıkan bir 

lider geldi. Şeytanlar kudurdu. Bu lideri bize ve ümmete 

bağışla ya rabbi” diyerek, orta çağcı anlayışa karşı 

olanları şeytanla özdeşleştirdi.  

Bu kişi, kürsüden hep yalanlarını topluma 

inandırmaya çalışan kişi, devleti yönetenin “bizden önce 

buzdolabı yoktu” derken,” Gogol’u Abdülhamit buldu” 

diyen kişi. Başka bir öğretim görevlisi de “hazreti 

Nuh’un cep telefonu vardı” diyerek ülke yöneticisini 

yalanladılar. 

 

Bu kişi, 200 üniversiteyi karalamakla kalmayan, 

“İstanbul Sözleşmesi yürürlükte kalırsa kan dökülecek” 

diyen kişi. 

Bu zihniyet, köy enstitülerini “buraları fuhuş yuvası 

oldu “yalanıyla, kapattıran zihniyet. Bilim yuvalarını, 

orta çağ medreselerine çevirmek isteyen zihniyet.  

Bu gibi örnekleri okullarımızda ve devlet 

kademelerinde çokça görülüyor. 

 Toplum da şaşırdı, bunların hangisi doğru acaba? 

Bu söylemlerle, 18 yılda yedi bakanın, 15 programı 

değiştirildi, yetmedi. Bu durum iktidarın, KHK’larla 

bilim insanlarını görevlerinden uzaklaştırıldığı eğitim 

kurumlarını, ele geçiremediğinin göstergeleridir.  

Üniversitelerimiz bilimsel araştırmalarda 

başarılarıyla değil, bilim dışı söylevler ve sahte 

diplomalarla gündeme geliyor. 

Ahlakı dinselleştiren, dini de siyasallaştırıp 

ticarileştiren bu anlayış, Türk-İslam sentezinin 

ürünüdür.  

Üniversite kadrolarının büyük bölümünü ele 

geçiren bu anlayış, gençliği özellikle üniversite 

gençliğini ele geçiremediği için, bu gibi söylemlerle 

gençlik üzerindeki baskıların daha da artırılmasını 

istiyor. 

 Gençlik, iktidarın şehitlik, gazilik, cihat … 

vaatlerine karşı, bilim, özgürlük, iş ve demokrasi istiyor. 

Gençliğin bu taleplerine karşı medrese anlayışını 

dayatan iktidarın ürünleridir, Sofuoğlu ve benzerleri. 

Eğitim kurumlarında, özellikler Üniversitelerde 

öğrenci ve öğretim görevlisinin omuz omuza birlikte 

mücadele eden 68 ve 78 kuşağının taleplerini bugün 

gençliğimiz daha ilerden savunmaktadır. İktidar için 

sorun olan da budur. 

2021 yılı hastalıkların ve hastalıklı kafaların 

olmadığı yıl olması dileği ile yeni yılınız güzel günlerde 

barış içinde geçsin. 

 



 

YERLİ VE MİLLİ 

Kotalıdır tütünüm ve pancarım 

Kamunun mallarını satarım 

Arkamda sağlam durur, KATAR’ım 

Hem milliyim hem yerliyim inanın 

 

Çıkar anlatırım, her gün bir destan 

Bulgaristan’dan alırım saman 

Nohut alırım ta! MEKSİKA’dan 

Hem milliyim hem yerliyim inanın. 

 

Domatesin tohumu da ithaldir 

Ayakkabı kutuları helaldir 

Aman sormayın “bu ne haldir?” 

Hem milliyim hem yerliyim inanın. 

 

Et ithal ederim, BREZİLYA’dan 

Kuru fasulye KIRGIZİSTAN’dan 

Sarımsaklar ÇİN’den gelir, ne yaman 

Hem milliyim hem yerliyim inanın. 

 

Ben, istersem durdururum zamanı 

Oy uğruna pazarlarım imanı 

Yakarım ülkeyi, tütmez dumanı 

Hem milliyim hem yerliyim inanın. 

 

 

 

 

 

 

İNCİR AĞACININ GÖLGESİNDE ÇARPILMAK 

Oldum olası severim öykü okumayı. Sizlere nasıl etki eder 

bilemem ama ben, özdeşleşiveririm öyküyle. Onun bir parçası oluveririm. 

Belki de bu nedenle öykü kitaplarının ayrı bir çekiciliği vardır benim için.  

Bir öykünün çekiciliğinde elbette dil ve anlatımın payı vardır 

ama bence daha çok içtenliğin, seni de içine alıverecek bir yaşanmışlığın 

payı daha çoktur. 

Zincir öyküler vardır. Okudukça, bitirdikçe bir sonrakine geçme 

isteği uyandırır insanda. Bir batında, onlarca hatta yüzlerce sayfayı 

okutur size. Öykü okumayı, yemek yemeğe benzetirim. Zincir öykülerde 

biten tabağınızı bir sonraki sunumla yenilersiniz. Bu bir hazdır.  

Sonra bir öyküye gelir sıra, çarpar sizi. Alışkanlıkla bir sonraki 

öyküyü okumaya başlasanız bile size hala önceki öykünün içinde 

olduğunuzu duyumsatır ve bıraktırır kitabı. Yani güzel bir yemek 

yemişsinizdir. Bir sonraki yemek ne olursa olsun tadınızı bozmaktan 

başka işe yaramayacaktır. Çünkü önceki öyküyü imgeleminizde sindirme 

zaman alıyordur. Kafanızın içinden tutsak 

almıştır sizi. 

“İnsan nerede olursa olsun ve 

nereye giderse gitsin, gittiği her yerde 

kendi yurdunu arıyor. Kendi sokaklarını, 

kendi çocukluğunu, kendi geçmişini. 

İstesen de istemesen de kopman imkânsız 

bu melankolinin girdabından” diyor ya 

Burhan Öztürk, daha ne söylesin benim 

yüreğimi yaralamak için… 

Yaşı altmışın üstündekilere hiç 

yabancı gelmeyecek okudukları. Sanki 

1960’ların Yılmaz Güney filminin ağır abisini karşılarında bulacaklar. 

Yaşamın kıyısına tutunmaya çalışan insanların yanıbaşında… 

Bir ege türküsü “yakın gelip uzak uzak” durmaktan söz eder. 

Burhan Öztürk için ise; “uzak olup, hemen her gün yanınızda” 

duruyormuş ve sanki esrik bir serseriliği sürekli bulaştırıyormuş da biz 

onu fark etmemişiz bugüne dek duygusu yaratıyor. 

Bu durumda en iyisi yarısı okunmuş kitabı elinizden bırakmak; 

uzanıp düşlerin dünyasında dolanmaktır. Nasıl olsa eski bir dosta 

kavuşmanın hazzında buluşacaksınızdır yeniden.  

Bana tüm bu duyguları bir kez daha yaşatan; Burhan Öztürk’ün 

“İncir Ağacının Gölgesinde Zaman” adlı sokak öyküleri oldu. Yavaş yavaş, 

sindire sindire; yeniden yeniden sevdiğim bir dostla sıkça birlikte 

olmanın hazzını yaşayarak okudum.  

İyi ki yazılmış… 

Seferihisar 08.12.2020 
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