
 



 

SPİNOZA’NIN SEVİNCİ ve KAHKAHASI 
 

Sevinç ve mutluluk sözcüklerini duymaya her zamankinden 
daha fazla ihtiyaç duyduğumuz ve kederi ezbere bildiğimiz şu 
son zamanlarda Spinoza’nın Sevinci1 ezber bozucu olabilir. 

Covid kadar keder ve mutsuzluk salgınını defetmek için de 
çabaya ihtiyaç vardır. 

Çok mutluyum diyen birine sakin ol geçer dersek, sevincin 
var olmaya yazgılı hayatımızda karşımıza çıkan tesadüfi 
hallerden biri olduğunu kabul etmek zorunda kalırız. Ben bu 
cümleyi iki kere okuduğumda daha iyi anlayabildim! 

Spinoza ise varlığımıza iyi gelen şeylerin bize sevinç 
verdiğini söylüyor. Varlığımızı gücümüzü ortaya 
koyduğumuzda gelen keyifle bir sigara yakma zamanının 
sevincinden söz ediyor gibidir. 

Keder güçsüzlüğe, sevinç güce ve iştaha eşlik eder. Keder 
“gücümüzün en düşük derecesini, eyleme gücümüzden azami 
ölçüde koparıldığımız, hurafenin hayaletlerine ve despotun 
aldatmalarına azami ölçüde kapıldığımız” durumu, sevinç ise 
eyleme gücünün artışını temsil eder. Doğasının 
gerektirmeleriyle barışık, bedenli, etkin, meraklı ve her fırsatta 
sevinçlidir. Bu durumda “varlığımızın korunması için faydalı 
veya zararlı olan, yani işleme, etki gücümüzü artıran ya da 
eksilten, tamamlayan ya da indiren şeye iyi ve kötü denir”. 
Keder barındıran ve bizi eyleme gücümüzden kopartan şey 
kötüdür, sevinç barındıran ve eyleme gücümüzü artıran şey ise 
iyidir. 

Keder köleleştirir. Keder barındıran her şey köleliğe, 
despotluğa ve baskıya hizmet etmektedir. 

Muktedirlerin kendileri ise iktidarlarını başkalarının 
kederleri üzerine kuran ve sadece kölelere hükmedebilen 
güçsüzlerdir. Bu bakımdan kölelik tam anlamıyla kudretin 
azalışının rejimidir. Keder deyince biz ruhun düşünme gücünü 
azaltan veya indiren şeyi anlıyoruz; nitekim ruhun 
kederlenmesi bakımından onun bilme gücü, yani tesir etme 
gücü azalmış ya da engele uğramıştır. 

Keder toplumu en kolay yönetilebilecek toplumdur; çünkü 
keder bedenin bütün enerjisini yok etmekte ve insanları 
upuygun olmayan fikirlerin dünyasına tutsak etmektedir.2 

Sadece iyi şeyler olduğu için gülmeyiz, çoğu zaman 
güldüğümüz için iyi şeyler olur! Vallahi iyi söylemiş bulundum 
da Spinoza söyletti. 

Keder toplumundan kurtulmanın yolu ise kahramanlar 
aracılığıyla kurtulmaktan da geçmektedir kanımca. Bence de 
Spinoza kahramanın gücünü ve bilgisini bölüşmeyi isterdi. 
Spinoza bana zor da bu kadar! 

Bütün düzen güçleri bize kahramanlıkla hainlik arasında 
seçim yapmaya zorlar. Problem ise hainlik değil 
kahramanlıktır, kahramanlardır ve hele kurtarıcı 
kahramanlardır ve hele hele de kahramanların kurtardıklarıdır. 

Çözümün kahramana bırakılması ise kahraman 
olmayan/olamayan çoğunluğu siyaset dışı bırakmaktadır. Herkes 
Godo bekleme modundadır artık! Godo ise bekleme yar ben 
gelemem modundadır! 

Herkes kahraman ise kahramana ihtiyaç yoktur. Valla billa 
öyle. 

Bize tragedya kahramanı ile komik arasında tercih yapmak ve 
bunun üzerine düşünmek düşer. 

Bu yazıda üstelik fıkra bile var uysa da! Espri öyküyü 
bilmeyenleri ıskalasa da! 

İki kadın Bronx’ta, süpermarkette alışveriş ederken 
karşılaşırlar. Birisi pürneşe, diğeri üzüntülüdür. Neşeli olan sorar: 

“Neye üzülüyorsun?” 

“Bir şeye üzülmüyorum.” 

“Aileden birisi mi öldü?” 

“Yok canım. Tanrı korusun!” 

“Para derdi mi?” 

“Yok, yok... öyle bir şey değil.” 

“Çocuklarla mı başın dertte?” 

“Peki madem öğrenmek istiyorsun, söyleyeyim. Benim küçük 
oğlan, Jimmy.” 

“Nesi var?” 

“Hiçbir şeyi yok. Öğretmeni bir ruh doktoruna gitmesi 
gerektiğini söylemiş.” 

Sessizlik. “Eeee, ne olacak. Ruh doktoruna gitmenin kötü bir 
yanı yok ki.” 

“Yok da, ruh doktoru Jimmy’de Oedipus kompleksi olduğunu 
söylemiş.” 

Sessizlik. “Oedipus, moedipus. Jimmy uslu bir çocuk olsun, 
annesini sevsin, gerisi hikaye!” 3 

 

 
1 Çetin Balanuye, Spinozanın Sevinci Nereden Geliyor? Reddedilemeyecek Bir Felsefi Teklif, Ayrıntı Yayınları, İkinci Basım, İstanbul, 2017. 
2 Nazile Kalaycı, “Spinoza’nın Etika’sı Bağlamında Mizahın Politik İşlevi”, Posseible Düşünme Dergisi, Sayı: 6, Güz 2014, Ss.21-28. 
3 Arthur Koestler, Mizah Yaratma Eylemi, Türkçesi: Sevinç Kabakçıoğlu - Özcan Kabakçıoğlu, İstanbul, 1997, s.12.                                                          2       



             SERÇELER                  
gecenin neminde kalmıştım 

sesimde kırık bir ezgi 
çocuklara sormuştum 

sokakların tekinsiz hallerini 
ay ışığında göğe dönerken yüzüm korkuya                     

karışmıştı fısıldamalarım 

serçeler gelirdi aklıma 

her yürek çırpınışında 

ölmeden, yaralı yaşamayı 
öğrenmiştim serçelerden 

epeyce zamandır 
korkmadan gölgemden 

tutunmadan sabaha 

gün ışığıyla barışmıştım 

'ah sabahın seheri' diye diye 

 

hep ürkütücü gelmişti 
gecenin rengi 
sevmemiştim tadını 
kandığım bir çocuk hikayesiydi 
ya da masal mı desem 

ilkokul sıralarında anlatılan 

belki de bir hayat dersiydi 
sonraları her imgesi sorgulanan 

evet evet 
'kibritçi kız', 'alik ile fatik' 
bir de 'Andersen Masalları' vardı 
her ülke dilinde ünlenen 

hep aynı mesajlara giden 

dünden kalana inanan 

sonra ağlayan düşlerin çocuğuydum, suallerle 

hem ağlayıp hem gülerken 

ara bir yerlerde sevmeyi de öğrenmiştim nasılsa 

korkmuş, yanılmış 

yine de hiç bükülmemiştim doğrudan gayrısına 

 

bir de, öyle duvar diplerinde 

uğur böceği uçururdum sol elimin üstünde 

sonraları 
metalden uğur böceği broş takarlardı 
yakalarına komşu kızları 
bahçedeki elma ağacına tırmanırdım 

korkusuzca gün ortası ya da akşam 

bir bildiğim var mıydı acep 

pek olası değil de, neyse 

sahipsiz bir acı çökerdi ardından 

gün koyulurken arka mahalleden Şakir Zümre'ye 

bir bildiğim vardı elbette 

acıyı sezgileyiş belki 
kimliksiz bir acı gelir 
konardı serçe parmağıma 

'git' diyemezdim 'git n'olur uzağıma' 
git. 

 

OYALI YAZMA 
Mahallemizde henüz dinsel, mezhepsel, yöresel 

ayrımların yapılmadığı günlerde annem; var olan en fazla iki 
giysisinden birini sandıktan çıkardığında ya nişan veya 
düğüne ya da mevlide, Kur’an-ı Kerim dinlemeğe gidileceğini 
anlardım. 

Genellikle elbiseler her iki durumda da giyilir ama başa 
bağlanacak yazmalar değişirdi. Mevlit yazmalarının oyaları 
daha bir özenli işlenmiş, dini motif ve renkler ön planda 
olurdu... Düğün veya nişanda örtünülecek yazmalar daha göz 
alıcı ve oyaları daha renkli olurdu. Annem başına bağladığı 
yazmasının uçlarını omuzlarına indirir, alnını hafif örtecek 
şekilde arkaya doğru bırakırdı... 

Oyalı yazma ile birlikte annemin yüzündeki ifade, bakış 
değişir, sesi kısık kısık çıkardı. Evden ayrılmadan gideceği 
yerdeki ulviliği duyumsar ben ve kardeşim de o havaya girer 
fazla gürültü yapmazdık. Bu durum sadece anneme özgü 
değildi. Davete katılan tüm kadınlarda aynı duygu ortak bir 
mirascasına uygulanırdı... Mevlit sonrası beklediğimiz renkli 
şekerlemeler bizim payımıza düşenler olurdu... 

Mahallemizdeki mevlide katılan kadınlar birkaç gün bu 
havayı üzerlerinden atamazlardı. Mevlit okuyan kadın 
hocaların yanık ve dokunaklı sesleri dinleyicilerin gözyaşı 
dökmelerini, onların içsel rahatlığa ulaşmasını sağlardı... 

Mahallemizin camisinde de benzer durumlar yaşanırdı. 
Kimse kimseye namaza gidip gitmeyeceğini sormaz, camii 
bayram namazlarında dolardı sadece. Orası Tanrı ile kul 
arasındaki bir köprü gibi idi. Yapılan dualar önce aile bireyleri 
sonra vatan ve millet için okunurdu. Her bayram namazı 
sonrası hocanın vaazında insanlık dersi verilir, iyilikten 
yardımlaşmadan, dürüst olmanın üstünlükleri anlatılıp bitim 
duasında Cumhuriyeti kuran başta Atatürk ve şehitlere açılan 
avuçların yüzlere sürülmesi ile son verilirdi. 

Mahallede birbirlerini tanıyan insanlar kimin hangi 
mezhepten, hangi kökenden geldiğini bilir ama hiçbir zaman 
gündeme getirmezlerdi. Gelişen çarpık siyasi anlayışlarla 
birlikte mezhep ve köken ayrışmaları da ortaya çıkmaya 
başlayınca, oyalı yazmaların yerini sıkma başlar, içtenlikle 
edilen duaların yerlerini kişisel ve parti çıkarları, oy kaygıları 
almağa başladı. 

Düşündükçe çocukluğumun geçtiği yıllardaki dini 
inançların saflığını, gerçek inanmanın temizliğini özlüyorum. 
Annelerin taşıdığı sandık giysilerinin kokusunu, başlarına 
örttükleri oyalı yazmaların yüzlerde bıraktığı gönül ve 
yüz huzurunu arıyorum. 

Geçen süre içerisinde insanlar arası bilgi iletişiminin 
hızlanması, anında görüntü ve yazıların ulaşması nedeniyle 
artık gizlenecek saklanacak özel yaşamın sırları da kalmadı. 
Eli kalem tutan kendilerini köşe yazarı olarak tanıtan başlarını 
sıkı sıkıya kapatan kadınların sözlerini, demeçlerini okudukça 
anamın oyalı yazmalarına özlemim daha da artar oldu... 
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KİMBİLİR? 
Önce uzak bir kapıya atılan tekmenin sesini duydu 

yüzükoyun yattığı yerde. Sonra homurtularla yaklaşan 
ayak seslerini… Ardından sürgünün gıcırtısı, yuvasında 
dönen bir anahtar, daha önce duymadığı bir küfür, bir 
tekme daha… Ve duvara çarpan ağır, hantal kapının 
gürültüsü…  

Zaman denilen kavramın anlamı kalmamıştı. Yerdeki 
kan birikintisine bulanmış burnuyla, kaç saattir öylece 
yatıyordu… Gecede mi, gündüzde mi bedeni, belli değil. 
Ampulün aynı kirli ışığı, aynı sessizlik, olmadık zamanda o 
sessizliği yırtan, uzaktan uzağa aynı çığlıklar. Ve açlık… 
Kahrolası açlık… Dayanma gücünü yok eden açlık… Sonra 
yalnızlık. Kendi başına, dört duvar arasında… Daha da 
puştu, umarsızlık… 

Çıplak bedeni ıslak zemine razıydı. Bırakmadılar… 
Küfürleriyle, çirkin suratlarıyla yine geldiler… Ayağı ile 
iteleyip yüzünü görmek istedi içlerinden birisi. Zorlanarak 
kımıldadı. Acı geldi bedeninin birkaç yerinden. Vazgeçti, 
bıraktı kendini olduğunca yere. Bir başkası kolundan 
tutup çevirdi öfkeyle. O suratı gördü tepesinde belli 
belirsiz. Her günkü gibi kocaman gözlerinden öfke 
akıyordu gözlerine. En bilinmedik küfürle, elindeki sopayı 
göğsüne dayayıp hınçla bastırdı. İstediğini alamamanın 
öfkesi her seferinde daha da artıyordu. Bağırdı çirkin 
sesiyle. Uzak yakın diğer odalardan gelen sesleri 
bastırıyordu sesi. Küfürler ediyordu peş peşe. Her küfür, 
bir öncekini yarım bırakıyordu. Ve her küfür acımasızca 
inen her sopaya eşlik ediyordu durmadan…  

Sesler zayıfladı, ışık zayıfladı, acı zayıfladı… Bırak 
duymayı görmeyi, hissetmek bile istemiyordu hiçbir 
şeyi… Yumdu gözlerini, kapattı tüm duyularını çevreye, 
içine döndü. Kendisiyle baş başaydı şimdi. Çok eskilere 
gitti. Çocukluğuna… Yüzünde ince bir tebessüm, öylece 
yatarken betonda, ötekiler dışarıda çıldırıyordu… 

****** 
Elmanın en güzeli en yukarıdaydı. En iri, en kırmızı, 

en parlak olanı… 
Arkadaşları 
uzanabildikleri elmaları 
koyunlarına 
doldururken, o ağaca 
tırmandı bir hamlede… 
Gözüne kestirdiği 
elmayı koparmıştı ki, 
bahçe sahibinin sesi 
duyuldu. O, ağaçtan 
inerken, arkadaşları 
çoktan savuşmuşlardı 
bile… Son bir hamle 
derken dal kırıldı, elinde elma kaydı karanlığa, her şey 
birden yok oldu…  

Kadife bir sesle açtı gözlerini. Kendine geldiğinde, 
başucunda ona sevecen gözlerle bakan bir yüzle karşılaştı. 
Doğruldu çekinerek. Adamın yüzünde hep bir gülümseme 
vardı... Sözcükleri tane tane kullanıyordu. Yavaş, sıcacık… 
Korkusu kayboluverdi birden.  “Alt daldakiler yetmiyor 
muydu?” diye sordu adam kadife sesiyle. “Ama en güzel 
elma en yukarıdaydı” dedi, suçlu, cılız bir sesle… Adam 
saçlarını okşadı. Bir anlam veremiyordu, ama iyice 
rahatladı… Kısa bir sessizlikten sonra, sorunun saçmalığını 
bile düşünmeden, “Bütün elmalar senin mi?” diye sordu, 
korkuyu yenmiş olmanın verdiği güvenle, “bir elmadan ne 
olur” dercesine… “Benim” dedi adam. Sonra, “Aslında ben 
öğretmenim” diye sürdürdü lafı. “Devlet önce bizi 
yetiştirdi, gönderdi köye, sonra hırpaladıkça hırpaladı” diye 
acındı. Salladı elini “neyse” niyetine. Sonra elindeki elmayı 
aldı, dilimledi. Dilimin birini ona uzatırken sözünü 
tamamladı. “Emekli oldum güç bela. Şimdi huzurluyum…”  

Adamın ne dediklerinden ne yaptıklarından, hiçbir şey 
anlamıyordu küçücük yaşıyla… Ama sevmişti adamı… 
Yüzüne bakarken, yüzünde ince bir gülümseme asılıydı… 

****** 
Gülümsüyordu. Dudağının kanına bulanmış küçücük 

gülücük adamı daha da çıldırttı. Göğsüne dayadığı sopayı 
daha bir bastırdı. Hırslanıp rastgele vurdu, olmadı 
tekmeledi. Ne yaptıysa dudağındaki gülücüğü 
eksiltemediler. Onlar öfkelendikçe, o yıllar önce kendisine 
verilen elma dilimini çiğniyordu gülümseyerek. Çocuklukta 
elma çalmanın günahsızlığının tadını yaşıyordu o durumda, 
olanlara inat…   

Gittiler… O yarı çıplak yerdeydi boylu boyunca sırtüstü. 
Zorlanarak yan döndü. Üşüyordu. Dizlerini karnına çekip, 
ellerini bacaklarının arasına soktu güç belâ. Neresini 
kımıldatsa orası acıyordu. İyice büzüşmek istedi, 
beceremedi, vazgeçti. Üzerine yattığı omzuna gövdesi ağır 
geldi, doğrulmak istedi, kımıldayamadı. Öylece kaldı. Nice 
sonra gözünün birisini açtı usulca. O kirli ışık tüm 
insafsızlığı ile daldı içeri. Telaşla kapadı gözünü… Epey bir 
bekledi, sonra yavaşça, azıcık araladı gözkapağını. Işık, ıslak 
kirpiklerine takılarak süzüldü bu sefer. Renk renk… 
Gözkapağını azıcık oynattı, renkler yer değiştirdi. Birazcık 
daha oynattı, renkler de oynadı. Tanıdığı tanımadığı bütün 
renkler oradaydı. Gözkapaklarını azıcık bir oynatmayla 
bütün renkler birbirine karışıyor, sonra tekrar ayrışıyordu. 
Her seferinde yeni oluşumlar elde ediyor, her oluşuma 
başka başka anlamlar yüklüyordu. Islak kirpiklerinde ışığın 
cümbüşünü yakalamış, oyunu bulmuştu… Hafifçe kıstı 
gözünü. İşte çocukluğundan belleğinde kalan, köylerinin 
bahar çayırları… Aynı… Geniş, rengârenk… Bozulmasın 
istedi, hiç kımıldatmadı gözkapağını. Kuzular, koyunlar… İç 
geçirdi geniş geniş. İçlendi, gözü sulandı, bozuldu renkler. 
Üzüldü. Göz kapağını oynattı yavaşça, yeniden düzenledi 
renkleri. İşte şimdiki de masasındaki çiçek demetiydi sanki. 
Buldukça annesinin getirip vazosuna koyduğu… Sıcacık çay 
bardağının yanında… Gözleri ıslandı, yine bozuldu renkler. 
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kapadı gözlerini… Bekledi bir süre. Acı duymadan 
oynatabildiği sadece göz kapaklarıydı. Işık, kirpiklerinin 
azıcık kımıldamasıyla, şekilden şekile giriyor, sanki 
cilveleşiyordu. Yeniden kımıldattı göz kapaklarını. 
Rastgele oynadı bir süre ışıkla. Ve o kargaşada Ayşe düştü 
aklına. En son güz sonu görmüştü onu. Okullar açılmadan 
önce… Kız kardeşiyle haber salmıştı “bekleyeceğim” diye. 
Allı fistanı, çiçekli yemenisiyle işte karşısındaydı…  Sonra 
tüm gücünü toplayıp yüzünü ışığa döndü. Tekrar ışığı 
yakalamaya çalıştı. Buldu da… Kıstı gözlerini… Biraz 
daha… Sonra biraz araladı, yeniden kıstı. Olmuyordu, 
aradığı rengi bulamıyordu… Hiç birisi, ama hiç birisi 
Ayşe’nin gözlerinin rengi olmuyordu…  

Direndi bir süre, bıraktı aramayı, öylece kaldı… Uyur 
uyanık, bir kerecik bile yüzüne bakamadığı Ayşe’sinin 
gözlerini düşündü. Rengini bulamadı… Dudağının kenarına 
yapışmış yarım bir gülücük, uyuyakaldı… 

Çok bir zaman geçmeden uzak kapıya atılan tekmenin 
sesiyle irkildi her zamanki gibi. Homurtularla ayak sesleri 
yaklaşıyordu yine. Yine acı geliyordu, yine işkence… Onlar 
gelirken onun aklında Ayşe’nin gözlerinin rengi vardı hâlâ... 
Ve nasıl olsa bir gün bakacaktı yüzüne Ayşe’sinin, görecekti 
gözlerinin rengini güzel günlerde... Kazıyacaktı o gözleri 
beynine, bir daha hiç unutmamacasına. Belki, belki ellerini 
bile tutacaktı. Kim bilir? 

Yumdu gözlerini. Yüzünde yumuşacık bir gülümseme, 
aklında Ayşe’nin gözleri, bıraktı bedenini betona…  
Gelenleri umursamadı… 
 

 

 

 
EŞŞOĞLU 

 
Eşek dendiğinde aklımıza nedense önce Nasrettin 

Hoca gelir. – Anlatmaya bodoslamadan mı girdim ne? – Oysa 
ne eşekler vardır ülkemde ve dünya yüzeyinde. “Dünya 
yüzeyinde diyorum çünkü öldüklerinde artık eşeklikleri biter 
bazılarının. 

Neyse biz dönelim konumuza. Eşek üzerine yazmak 
değil amacım, onun karakaçanlığı üzerine söyleşmek de değil. 
Eşeklik üzerine… 

Ülkelerden bir ülkede eşekler de eşeklik de her yerdeki 
gibiymiş bir zamanlar. Ne var ki; gel zaman git zaman değişmiş 
bazı şeyler. “Eeeee, Darvin boşuna “evrim” dememiş” mi 
diyorsunuz? Valla ben karışmam orasına. Ben gözlerimin ve 
kulaklarımın yalancısıyım. 

İşte 
o ülkenin 
adını sanını 
çok az 
kimsenin 
bildiği bir 
kıyısında 
bir sıpa 
doğmuş. 
Emmiş 
anasını, 
yemiş 
önüne 
konulan 
kuru 
samanı 
yavaş yavaş 
gelişmiş. 
Gelişmiş 
gelişmesine 
de bu sıpa 
diğerlerine pek benzemezmiş. Kendi becerisinin çok ileri 
olduğunu, bunu göstermenin yolunun da anırmak olduğunu 
düşünecek kadar aklı varmış. 

 

 
 

Önceleri ne zaman kendisine “zııırrr” denilse anırırmış. 
Giderek, anırdıkça daha çok ilgi gördüğünü anlamış. İlgi 
gördükçe anırmış, anırdıkça ilgi artmış. Büyüyüp eşek olduğunda 
daha yüksek, daha notalı anırmaya başlamış. Sesini daha çok 
çıkarabilmek için kendini kasmış. Daha fazla ses için daha fazla 
kasmaya başlayınca da anırtısına osuruğu eşlik etmeye başlamış. 
Aaaaaiiiii zooorrtt, aaaaiiii zoooorttt.  

Bizim eşek bu sesleri senfoni edasıyla çıkarmaya 
başlamış. Eeeee, bu da kendisine olan ilgiyi artırmaktaymış. Bu 
ilgiyle birlikte çevredekiler kendisine değişik yiyecekler de 
sunarlarmış. Bu da eşeğin burnunu Kaf Dağı kadar yaparmış. 

İlgi, tüm canlıların sevdiği bir durumdur da ilginin 
sürmesi için her gün, bir öncesinden daha üstün bir şeyler 
sergilenmezse ilgi biter. Bizim eşek ise ilgisizliğe dayanamazmış. 
İlginin biraz olsun azaldığını sezdiğinde daha fazla ses 
çıkarabilmek için öncekinden daha fazla kasmış kendini. 
Kasmasına kasmış da tam anırırken arkadan pislemeye başlamış. 
Geriye dönüş olmazmış. Anırmaya ve pislemeye devam etmiş.  

Anırmış pislemiş, anırmış pislemiş, anırmış pislemiş. 
Ayaklarının altında giderek bir gübre yığını oluşmaya başlamışsa 
da bizim eşeği hiç kimse anırmaktan caydıramamış. Eşek 
anırmış, gübre yığılmış. Eşek anırmış, gübre yığını yükselmiş. O 
kadar çok pislemiş ki; önce ahırı, sonra köyü, daha sonra da 
memleketi bok kaplamış.  

Ne gariptir ki; bu bokun içinde yüzen bazı varlıklar hâlâ 
eşeğin çok güzel anırdığını söylerlermiş… 
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EDEPSİZ 
 

Hiçbir işlevi yok, masa başında 
Telefonla, soyar halkı edepsiz. 
Aklımızla dalga geçiyor arsız 
Yeşil dolarlara tapar edepsiz. 
 
Kendine han-hamam, bize din- iman 
Dünyada yalnız kendi Müslüman 
Donumuzu aldı, bıraktı üryan, 
Alnımın terini, çalar edepsiz. 
 
Yeryüzünde var mı, böyle fırıldak? 
 Çuvallar dolusu, dolarlara bak 
Koltuğu görünce, olur bir yumak 
Çanağı görünce, yalar edepsiz. 
 
Kendine trilyon, bana yüzde beş 
Cebellezi eder, bulunca bir leş 
Sırtımdan geçinir, hayatı beleş 
Leşi yer, ağzını siler edepsiz. 

 

 

 
HAYAT SANA EŞLİK ETMEYE MECBURDUR 
Kendinle ilgili inançların her ne ise, zaman içinde o 

olmasan bile ona dönüşüyor, her hücrene kadar o oluyorsun. 
Birisi olmak, o olduğuna inanarak mümkün olabiliyor ancak. 
Ve tüm hayat senin dönüştüğün kişiye yakışır şekilde 
şekilleniyor.  

Hayattaki her şey gibi, sen de sonsuz olasılıklardan 
oluşuyorsun, tüm bu olasılıkları içinde barındırıyorsun. Ve 
hayattaki her şey gibi, varlığın da kendi algından ve 
inançlarından ibaret. Her şeysin ve aslında hiçsin. 

Milyarlarca olasılıktan, kendin için istediğini seçme 
hakkın var inanmak için. Ve bu olasılıkların her biri senin içinde 
hazır ve hareketsiz duruyor. Milyarlarca solüsyondan bir 
karışım hazırlamak gibi kendini var etmek. Kendi içindekilerden 
seçip, ne koyarsan “şimdiki sen” kabına, ona dönüşüyorsun.  

Çünkü içinde, iyilik de var kötülük de, güzellik de var 
çirkinlik de, başarılı olmak da var, başarısız olmak da, güçlü 
olmak da var, zayıf olmak da, sağlıklı olmak da var, hasta 
olmak da, kahraman olmak da var kurban olmak da, dürüst 
olmak da var, yalancı olmak da, umutlu olmak da var, umutsuz 
olmak da, neşeli olmak da var, öfkeli olmak da, korkmak da 
var, cesaret de, doymuş olmak da var, aç olmak da, yöneten 
olmak da var, boyun eğmek de, istemek de var, vermek de, 
şanslı olmak da var, şanssız olmak da, melek olmak da var 
şeytan olmak da. Ve her iki ucun arasındaki tüm haller. Sonsuz 
seçenek. Hepsi sensin. Hayatın boyunca hepsini oldun. Yine sen 
seçerek.  

 

 
 
 
Sana öğretilen şekilde seçtin hep. Şartlar ne 

gerektiriyorsa, ona göre. Hangi şartın ne gerektirdiğini sana 
kimin öğrettiğini bilmeden. 

Şimdi artık kim olacağını sen seçebilirsin. Kimsin? Kim 
olmak istiyorsun? İçindeki sonsuzluk havuzundan neyi ne kadar 
almak ve uyandırmak istiyorsun.  

Hazırladığın karışıma dönüşmek, kendine olan inancını 
ve algını yenilemek, istediğin kişi olmak. 

Ben iyi biriyim dediğinde ve buna ikna olduğunda, kendi 
içindeki sonsuzluktan iyi olanı seçtiğinde, iyileşmeye başlıyorsun. 
Vücudun aklının söylediğinin aksine davranamaz. Hayatın da.  

Kötü olduğuna inandığında, kötü olursun. Hatta zaten 
hep kötüsündür ve iyiye artık dönüşemezsin. Aklın böyle inanır. 
İyi olmaya hakkın bile yoktur. Kötü şeyler yapmak zaten hep 
yaptığın için olağandır, fark etmeden gün be gün daha kötü 
olursun. 

İç disiplinle seçimlerini yapıp, yaptığın seçime, 
hazırladığın sana inanmalı, yine iç disiplinle tüm hücrelerine 
yerleşip refleksin olana kadar yeni senin gerektirdiği şekilde 
farkındalıkla davranmalısın bir süre.  

O olursun tepeden tırnağa.  
Ve hayat da mecburen sana eşlik eder.  
Hayatın ve insanın bilmediğimiz işleyişleri var. İyi 

bakarsan görürsün. 
Geçmişi unut. 
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CANLI BAĞLANTI 
Gece boyunca gözlerine uyku girmemişti Cihat 

Hoca’nın. Yatakla tuvalet arasında kaç kez gidip 

geldiğini, aynı düşünceleri kafasından kaç kez 

kovaladığını, uyumak için hayali koyunları kaç kez 

saydığını bilmiyordu. Yorulmuştu! Üstelik yarın, 

televizyonda canlı yayına çıkacaktı. Hep şu, keçi sakallı 

yönetmenin fikriydi canlı yayın işi... Neymiş, reytinglerin 

en büyüğünü alacaklarmış, bilmem ne kuşağının birincisi 

olacaklarmış, reklama reklam demeyeceklermiş... Hani 

şu, yeşil dolarlar olmasa bırakıverecekti yaptığı işi.  

Saate bakmadan telefona sarıldı. Sağ kolum dediği, 

her işini planlayan ama karşılığında hak ettiğini fazlasıyla 

alan Yetiş Faruk’u aradı. Uzun uzun çaldırmasına rağmen 

telefonu açan olmadı. Sinirlendi Cihat Hoca, ağzından 

fırlayan küfre engel olamadı. Hayır, önceki yıllarda 

yapılan banttan yayınların suyu mu çıkmıştı? İnsanlar 

yine öbek öbek televizyonların başında birikmiyor 

muydu, telefon telefon üstüne sorular yağmıyor muydu? 

Kaydedilen sorular bir sonraki programda açıklanmıyor 

muydu? Program yaptığı kanal praym taymda yine 

rekorlar kırmıyor muydu? Peki, bu canlı yayın diretmesi 

de neyin nesiydi? Kazandığı üç kuruşa göz diken şer 

odakları, ne idüğü belirsiz kimseler, kökü dışarıda hainler 

ve bilcümle İslam karşıtlarına yem olmak istemiyordu. 

Her yıl, bu Ramazan son, diyordu kendi kendine. Bu 

yıl da yapayım da şanım, şerefim doruktayken bırakayım, 

diyor, bunca yıldır edindiği mal varlığını düşünüyor, 

mutlu oluyor, ancak birinci karısına ödediği nafaka aklına 

gelince morali bozuluyordu. Ama üzgünlüğü uzun 

sürmüyordu hocanın, eli ayağı düzgün, cilvesi yerinde, 

göğsü göğüs kalçası kalça, yirmi beşlik üçüncü karısını 

görünce her şeyi unutuyordu. İkinci karısından ayrılmayı 

başarırsa basacaktı nikâhı! 

Yine öyle yaptı; yatak odasının kapısından, bebekler 

gibi uyuyan Afrodit bozması karısını tepeden tırnağa 

inceledikten sonra kafasındaki soruları dağıtıverdi. Hatta 

sorulardan kalan boşluğa azgın bir şeytan gelip oturdu da 

hocaya bakıp sırıtmaya başladı. Tevbe istiğfar ederek 

sürahiden bir bardak su doldurdu. Doktorun verdiği o 

mavi haplardan birini avucuna alıp inceledi. Hapı ağzına 

atarken, Tanrının bir mucizesi, diye mırıldandı, ölüleri 

dirilten, kurumuş dallara sular yürüten bir mucize... 

Üstüne içtiği iki yudum sudan sonra tavuk gibi başını 

dikerek yuttu. Ne diyordu? 

Canlı yayın denen illetin ne menem şey olduğunu iyi 

biliyordu. İki yıl önce bir kitap fuarında okur kılığına 

girmiş kâfirin biri gelip standa dayanmış, onca insanın 

içinde, Hocam, Ramazan şerbetinden şarap kursam 

orucum bozulur mu, diye sormuştu. O sırada Hoca, 

yanındaki yayıncısıyla konuşmaya başlayıp soruyu 

duymamış gibi yapsa da kâfir, daha gür sesle yeniden 

sormuş, herkesin duymasını sağlamıştı. Kaçacak yeri 

kalmayan Cihat Hoca, niyetin önemli evlat, diyerek 

geçiştirmiş, çevreden gelen bakışların açlığını 

doyurabilmek için, sen içmeyeceksen bozulmaz, diyerek 

yanıtını değiştirmişti.  

Yaşadığı bu zor durumdan sonra sinirleri bozulmuş, 

imzayı yarıda bırakarak fuarı terk etmişti. Yine sıkışık 

İstanbul caddelerinde bir Ramazan günü, kadın kılığına 

girmiş şeytanın biri trafiğin tıkanmasını fırsat bilerek Cihat 

Hoca’nın penceresini tıklatmış, camın indirilmesinden 

sonra, Ramazan’da karşı cinsten elektrik almak orucu bozar 

mı, diye sormuştu. Hoca bu soruyla kilitlenip kalmış, 

ardından korna çalan sürücülere aldırmadan, cep 

telefonundan sorunun yanıtıyla ilgili arayışa girmişti. 

Başını kaldırdığında gördüğü trafikçilerle kendine gelmiş 

ancak ceza yemekten de kurtulamamıştı. 

 Hatta yakın zamanların birinde, ders verdiği 

üniversiteye giderken karşısına dikilen bir hekır, internette 

müstehcen görüntüler içeren siteleri hekliyor, onları 

kullanılmaz hale getiriyorum; tanrı bana günah mı yazar 

yoksa sevap mı, diye sorunca asansörde öylece kalakalmış, 

yirmi bir kez inip çıkmış, sonunda dersini unutup, geldiği 

gibi üniversiteden ayrılmıştı. Artık yeni bir kaza 

istemiyordu Katipoğlu, ekranlarda onca insanın karşısında 

donup kalmayı, sosyal medyada günlerce dalga geçilecek 

malzeme olmayı kaldıramazdı. Şunun şurasında birkaç yıl 

daha yapacağı Ramazan sohbetlerini alnının akıyla 

tamamlayıp bir kenara çekilecek, yirmi beşlik karısına 

zaman ayıracaktı. 

 Bu arada Tanrının mucizesi gerçekleşmiş, mavi hap 

etkisini göstermişti. Sessizce yatak odasına giren 

Katipoğlu, avını gözleyen yılan gibi karısının yatağına 

süzülüverdi. Ah! Bir de şu canlı yayın olayı olmasaydı... 

Öğleden sonra ekibi toplayan Yetiş Faruk, hocayı 

arayarak, toplantıya hazır olduklarını söyledi. 

Yapımcısından yönetmenine, telefon sorumlusundan soru 

kabulüne, kameramanlarından ışıkçısına herkes hazırdı. 

Programın süresinden, reklam aralıklarına, alınacak soru 

sayısından canlı bağlantılara, yapılacak sahne makyajından 

ışığın açısına kadar her şey konuşuldu. Yetiş Faruk, telefon 

ekibine aldığı iki kızı hocayla tanıştırdı. Cihat Hoca’nın 

emir niteliğinde istekleri kızlara not aldırıldı. Sorular 

yazılırken sahiplerine yoğunluktan söz edilecek, yarım saat 

sonra sıra geleceği belirtilecekti. Bu sırada, Yetiş Faruk’la 

ekibi soruları araştıracaklar, buldukları yanıtlardan oluşan 

notlarla birlikte hocanın önüne koyacaklardı. Böylelikle 

canlı yayın kazasından uzak duracaklardı.  

Yönetmen bu fikirden memnun olmadı. Ama hocam, 

dedi, canlı yayın yapmamızın ne anlamı kaldı şimdi? Ha bir 

gün sonra yanıtlamışsınız soruları ha yarım saat sonra. 

Emin olun ki reytingimiz yarı yarıya düşecek. Bu durum da 

patronlarımızın hiç hoşuna gitmeyecek. 

Odada buz gibi bir hava esti. Kimseden en küçük bir 

çıt bile duyulmadı. Kısa sürmesine rağmen herkese uzun 

gelen sessizliğin ardından Yetiş Faruk, telefonlar kilitlense 

n’olur, diye sordu. Şaşkınca bakan yönetmene açıklama 

gereği duydu. Di mi, dedi, yurdun dört bir yanından aynı 

anda aranınca... Bilirsin, telefonlar kilitlenir ve hiçbir 

izleyici doğrudan ulaşamaz. Böylelikle sorular başka 

kanallardan gelir; Whatsapp’la veya maille... 

Senin dediğin gazoz ağacı, diye yanıtladı yönetmen, o 

da buralarda yetişmez! Oldukça sinirlenmişti. Oturduğu 

sandalyeden kalkıp odanın içinde ileri geri gidip gelmeye 
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İşaret parmağını Yetiş Faruk’a uzatarak, kimi 

kandırıyoruz, diye sürdürdü, Cumhurbaşkanı konuşurken 

bile kilitlenmeyen kodumun telefonları hiç mi boş 

kalmayacak? Bir seyirci bile ulaşamayacaksa neden 

yapıyoruz bu canlı yayını? 

Durumun ciddiyetini anlayan Cihat Hoca alttan 

almaya başladı. Siz Faruk’u yanlış anladınız, dedi, farz-ı 

misal söyledi canım. Yarım saat olmaz da, on dakika olur, 

beş dakika olur... Değil mi efendim? 

Değil, dedi yönetmen, değil hocam değil. Seyirci 

sorusunu soracak, siz aynı anda yanıtlayacaksınız. 

Programımızdan beklenen bu! Yoksa millet bizi neden 

izlesin? Rakip kanalları açar, oralardaki ikinci sınıf 

hocaların programlarını izler. Haksız mıyım? Zaten 

hükûmetimiz karşısında içten içe bir kıpırdanma var. 

Fırsat bu fırsat dedirtip muhalefetin ekmeğine yağ 

sürdürmeyelim. Şu bir avuç kökü dışarıda medyaya 

kaçırmayalım izleyicilerimizi. 

Uzun süren ikinci bir sessizlik yaşandı. Boşluğu fırsat 

bilen yönetmen, önündeki telefonunu kaparak dışarı 

fırladığında Hoca, yardımcısıyla göz göze geldi. Yetiş 

Faruk kimseye çaktırmadan başını salladı. Aynı anda 

parmağıyla bir işareti yaptı. Hoca tam olarak rahatlamasa 

da ikna olmuş gibiydi. Az sonra ağır sigara kokusuyla 

dönen yönetmene bakıp, belirsiz bir gülümsemeyle, 

tamam, dedi, her programda bir canlı bağlantı alalım 

madem. Canlı sorulardan çekinmediğimi iyi biliyorsunuz. 

Nitekim şeytana uymuş bazı çevrelerce küfürlü, hakaretli 

söylemlerle kanalın kapatılmasını veya ağır para cezaları 

almasını istemem. 

Siz orasını düşünmeyin, diye yanıtladı yönetmen, 

kurulda dostlarımız var, bize ceza yazılmaz. Sonunda 

anlaştığımıza sevindim. Ancak bir değil, her programda 

üç canlı bağlantı alacaksınız. Eğer konu paraysa 

düşünmeyin. Yapımcıya nazım geçer, ücreti biraz daha 

yükselttirebilirim. Kaça imza atmıştınız? 

Son soruyu yanıtlamadı Hoca. Kaçacak yeri 

kalmadığını anlayınca, peki, dedi, sizin istediğiniz olsun. 

Sözleşmedeki rakamı düz isterim o zaman; program başı 

on bin dolar. Artı viaypi ulaşım da kanalınıza ait olur. 

Çekimden bir saat önce ekibimi toplar, sonrasında 

evlerimize dağıtırsınız. 

El sıkıştılar. Herkes bir anda ayaklandı. Akşama 

görüşmek dilekleriyle toplantı odasından çıktılar.  

Siz meraklanmayın hocam, dedi kanaldan ayrılırken 

Yetiş Faruk. Gözlerini dikmiş, ben olmasam halin beş 

para etmez, der gibi tepeden bakıyordu bunca yıllık 

patronuna. Yüzündeki ciddiyeti ayrımsayınca bakışını 

yumuşattı. Sizi üzecek bir densizliğe asla izin vermem, ne 

gerekiyorsa yapılacaktır, diye sürdürdü sözlerini. 

Hoca’nın, nasıl, diye sormasına zaman tanımadan 

açıklamasına devam etti. Telefon başındaki kızlara fazla 

para verir de, onları sıkıca tembihlersek sorunu kökünden 

çözmüş oluruz, diyerek sırıttı.  

Kökünden nasıl çözeceğiz, diye sordu Cihat Hoca. 

Yüzündeki ciddiyet yerini koruyordu. Hatta 

yardımcısının, fazla paradan söz etmesi hoşuna gitmemiş, 

kaşlarını biraz daha çatmıştı. Ne kadar verirse bir o kadar 

daha istiyordu bu aç gözlü. Hiçbir sorunu kendiliğinden  

çözmemişti bugüne kadar. Yaptığı her şeyi ballandırarak 

anlatır, sözü döndürür dolaştırır bedeline getirirdi. Önünde 

sonunda kemiksiz kazanmanın bir yolunu bulurdu. 

Bilirsin, kadın sesini duyduğunda her erkeğin kayışları 

gevşer, dedi kahkaha atarak Faruk, hatta bazılarınınki kopar 

bile. Kızlara cilveli olmalarını, telefondaki erkeklerin 

ağzından girip burnundan çıkmalarını, bir yolunu bulup 

sorularını önceden öğrenmelerini tembihleyeceğim. 

Böylelikle kızların yazdığı soruları anında toplatıp 

önünüzdeki bilgisayar ekranına aktaracağım. 

Fikir hoşuna gitti Cihat Hocanın. Kaygıları bir anda 

dağılıverdi, rahatlamıştı. İşte bu yüzden seviyordu bu 

paragöz adamı. Çözmediği sorun, üstesinden gelmediği 

zorluk yoktu. Yirmi beşlik karısının kahrını bile çekiyor, 

alışverişten tutun da terziye, kuaföre, fitnese hatta saunaya 

bile götürüyor, gık demiyordu. Yardımcı dediğin böyle 

olmalı, diye geçirdi içinden, aldığı tüm paralar helal olsun. 

Bir ayrıntıyı gözden kaçırdığını hatırlatmak isterim, dedi 

Hoca, alaycı gülümseme hakkı, tepeden bakma sırası bu 

kez kendisindeydi. Peki, ya bağlantıdaki kadın olursa, onlar 

için ne düşünüyorsun? Telefon başına Tarkan’ı oturtmayı 

mı? 

Pişkin yardımcı bozuntuya vermeden, onu da 

düşündüm, diye yanıtladı, telefon sayısını dörde çıkarmaya 

karar verdim. Kızların yanına iki de erkek bulacağım. 

Arayanın cinsiyetine göre birbirlerine aktaracaklar 

telefonları. Erkekler de aynı yaklaşımla, kapıp alacaklar 

soruları. Bilirsin, erkeğin kalbine gözünden, kadınınkine 

kulağından inilir, der eskiler. 

Bu ‘bilirsin’le başlayan cümleler canını sıkıyordu 

Hocanın. Faruk’un alayla ciddiyet arasında sıkışmış yüz 

ifadesinden kastını anlayamıyordu. Ne olursa olsun, her 

işine koşan bir yardımcıyı kaybetmeyi göze alamazdı. O 

sırada ekranı ışıyan telefonuna baktı. Yirmi beşlik karısı, 

Faruk’un ne zaman boşa çıkacağını, masaj randevusuna geç 

kalmak istemediğini, yazıyordu. Nilsu Yengen seni 

bekliyor, diyerek ekranı yardımcısına gösterdi, benim 

akşama hazırlanmam gerek. Yardımcısı, ama benim de 

hazırlanmam gerekecekti, dese de daha fazla konuşturmadı. 

Sen halledersin, dedi, yengeni masaja bırakır, işi bitene 

kadar kendi eksiklerini toparlarsın. 

 

Sayılı saatler hızlıca geçiverdi. Günü, bilgilerini 

tazeleyerek geçiren Cihat Hoca, programa iki saat kala tüm 

hazırlıklarını yaptı. Ramazanın ilk gecesinde başkanın 

meşhur ettiği ekose takımını giydi. Böylelikle bazı 

çevrelere de gereken iletiyi verecekti. Gölcük 

medyasındaki programını, haftada ikişer kez yazdığı üç 

gazetedeki köşelerini ve kolilerle kitaplarını satın alıp 

Kur’an kurslarına dağıtan vakıfları sağlama alacaktı. 

Bol stikırlı kitaplarını, altları çizili notlarını, 

peygamberden ve ehlibeytten derlediği kıssalarını yeniden 

gözden geçirdi. Her birini, ikinci karısının hediye ettiği deri 

çantaya koydu. Totemi saydığı ilk yazısını da eklemeyi 

unutmadı. Ah, programa çıkmadan yirmi beşlik karısından 

da bir şans öpücüğü alsaydı... Nerde kalmışlardı? Telefona 

sarıldı, kapalıydı. Masaja girerken kapatmış, sonradan 

açmayı unutmuş olmalıydı.                                                8 



Arada böyle dalgınlıkları olurdu Nilsu’nun. Saunaya 

gittiği günlerde de gün boyu ulaşamazdı bazen telefonuna. 

O zamanlarda çok sinirlenir, ancak akşam bin bir naz ve 

cilveyle gelip boynunu büktüğünde öfkesi geçiverirdi. İyi 

de bugün sıradan bir gün değildi ki!  

En iyisi Faruk’u aramak, diye düşündü. İşte 

çalıyordu. Uzun uzun aradı, ancak yardımcısı da 

telefonuna bakmıyordu. Elbette bakmazdı. Akşam için 

hazırlık yapıyor olmalıydı. Ama... Programa birlikte 

geçmeyecekler miydi? Ah be karıcığım, dedi, dar zamana 

masaj sıkıştırmanın yeri miydi? Kendi geç kaldığın 

yetmiyor gibi Faruk’u da oyaladın bu saate kadar. 

Allahtan sabırlı çocuk da katlanıyor sana... Belki de Faruk 

gecikmiştir seni almak için. Masaj salonunda öylece 

bekleye kalmışsındır.  

Saatine baktı; bir saat kırk beş dakika vardı. Aynanın 

karşısına geçip boynundaki kravatı gevşetti. Biraz olsun 

rahatlamıştı. Son kitabını aldı yine eline. İşaretlediği 

sayfaları yeniden taradı. Tüm örnekleri buradan verecekti 

bu günkü konuşmasında. Tüm hazırlığını ona göre 

kurmuştu. Gelecek sorular ne olursa olsun, sözü döndürüp 

dolaştırıp son kitabına getirecek, arada bir kaldırarak 

kapağını kameraya gösterecekti.  

Bir saat on dakika kalmıştı. Programda bir aksaklık 

olmasını istemiyordu. Faruk’u yeniden aradı, yine 

çalıyordu. Açsana be adam, diye haykırdı, yanıt 

vermeyeceksen kodumun telefonunu niye taşırsın? 

Küfrettiğini ayrımsayınca, tövbe yarabbi, diye mırıldandı. 

Milletin içinde, hele hele canlı yayında küfretmekten de 

korkuyordu. İki yıl önce Ramazan çadırında karşısına 

çıkan bir soruyla o duruma düşmüştü. Kadın mı erkek mi 

olduğunu anlayamadığı biri karşısına dikilmiş, hocam, 

cinsiyet değiştiren kişi öldüğünde ona Huri mi verilir, 

yoksa Nuri mi, diye sormuştu. Hoca gülümsemiş, dişlerini 

sıkarak, cinsiyetine göre değişir evladım, diye 

yanıtlamıştı. Karşısındaki yine, cinsiyet değiştiren cennete 

mi gider, cehenneme mi, diye sorunca hocada film 

kopmuş, çevresindeki insanlara aldırmadan, ebenin 

damına gider, diye karşılık vermiş, iftarını açmadan çekip 

gitmişti. 

Faruk’u yeniden arayacağı sırada telefonu çaldı. 

Kayıtsız numara, kanaldan gelen şoför olduğunu, evinin 

önünde kendisini beklediğini bildirdi. Hoca iyiden iyiye 

paniğe kapıldı. Önce karısını sonra yardımcısını yeniden 

aradı. Sonuç aynıydı; birininki kapalı, diğeri çaldığı halde 

açılmıyordu. Belki de kanala gitmişlerdir, diye düşündü. 

Tabii ya, geç kaldıklarını ayrımsayınca televizyona geçip 

son hazırlıkları yapmaktaydılar. Gevşettiği kravatı 

düzeltip evden çıktı. 

Stüdyoda her şey hazırlanmıştı. Yardımcısının dediği 

gibi iki erkek, iki kız telefon başına oturmuş, kuracakları 

telefon bağlantıları için beklemekteydiler. Seyirci 

koltuklarda yerini almış, Hoca’ya hayranlıkla 

bakmaktaydılar. Beş kamera, ayrı açılara yerleştirilmiş, 

yönetmen her zamanki yerine geçmişti. Ancak Katipoğlu, 

ortalarda yardımcısını görmediğinden kendini savunmasız 

bir çocuk gibi hissediyordu. Programın başlayacağı son 

an’a kadar gözü yollarda, eli telefonunda kaldı. 

Yönetmenin uyarısıyla telefonlar kapatıldıktan sonra  

program başladı. 

Sorular geldikçe Hoca yanıtlıyor, yanıtladıkça 

huzursuzluğu yok oluyordu. Artık Faruk’un yokluğu onu o 

kadar tedirgin etmiyordu. İlk canlı bağlantı bir kuaförden 

kurulmuştu. On sekiz yaşındaki bir kız, Ramazanda ağda 

yaptırmanın orucu bozup bozmayacağını soruyordu. Canım 

yandığında çok bağırıyorum, dedi, bazen de ağzımdan 

küfürler kaçıyor. Kuaför teyzemin kızı olduğu için bana 

katlanıyor. O sırada, ahh, diye çığlık attı. Ardından da 

yavaş çeksene kaltak, diye bir küfür savurdu. 

Salondaki gülüşmelerden sonra Hoca, kanama oluyor 

mu, diye sordu. Kızın, neremde, sorusu üzerine stüdyo yine 

gülmekten kırıldı. Cihat Hoca oldukça utanmıştı, ağda 

konusunu kısaca geçiştirmek istiyordu. Kanama olursa 

yalnızca abdesti bozar, dedi, orucu bozmaz. Ancak 

oruçluyken küfretmek de doğru değildir. Karşıdaki kızın 

yeni çığlığıyla bağlantıyı kestiler. Ardından ağdayla, 

tıraşla, epilasyonla ilgili pek çok soru yazdırıldı. Hoca her 

birini içtenlikle yanıtladı.  

İkinci canlı bağlantı bir oto sanayinden kurulmuştu. 

Telefondaki usta, hocam, bu günlerde işler çok kesat, dedi, 

bana gelen otomobilleri tamir edebilecekken parça 

değiştiriyorum, böylelikle hem parça satışından hem de 

işçilikten kazanıyorum. Bu yaptığım günah mıdır, diye 

sordu. 

Yaptığının doğru olmadığını, kul hakkı yediğini, az ve 

helal kazanması gerektiğini, söyledi hoca. Bununla ilgili 

örnekler verdi. Üç defa kitabının kapağını gösterdi. 

Ehlibeytten kıssalar anlattı, uzun uzun yorumladı. 

Sonrasında otomobil tamiriyle, satışıyla, satışlardan elde 

edilen kârların yüksekliğiyle ilgili pek çok soru yazdırıldı. 

Cihat hoca onları da itinayla yanıtladı. 

Bir ara gözü yönetmene takıldı. Gündüz gördüğü o 

asık suratlı adam gitmiş, yerine güleç, mutlu bir insan 

oturmuştu. Bu durum reytinglerin tavan yaptığını 

gösteriyordu. Programlara gidip gele televizyon dilini çok 

iyi öğrenmişti Katipoğlu. Yönetmenlerin, yapımcıların 

mutluluğu onun için bol bol para demekti. Olsundu o 

kadar! Onca harcaması vardı; giyimi kuşamı, doktoru ilacı, 

hele o mavi hapları... Ayrıca pek çok insana para 

yetiştiriyordu; birinci karısına, boşanmaya çalıştığı ikinci 

karısına, imam nikâhlı üçüncü karısına, kalabalık ekibine, 

ekibinin başındaki yardımcısı Yetiş Faruk’a... Sahi nerede 

kalmıştı bugün Faruk? Umarım başına bir iş gelmemiştir, 

diye düşündü. Belli mi olurdu; bu işin kazası belası, 

kaçırması fidyesi vardı. Pahalıya gelse de onsuz olmuyordu 

sonuçta. Yalnız kendisinin değil, karısının da yardımcısıydı 

Yetiş. Elinden her iş geliyordu; on parmağında on marifet! 

Yönetmen, üçüncü canlı bağlantının işaretini verdi. 

Nereden aradığını gizleyen bir çift vardı telefonun ucunda. 

Programıma hoş geldiniz, dedi hoca, buyurun, sizi 

dinliyorum.  

Adam söze girmeden önce gırtlağını temizledi. Hocam, 

dedi, benim sorum sizi biraz zorlayacak ama... Niye 

zorlasın canım, diye yanıtladı Cihat Hoca, elhamdülillah 

alanıma hâkimim sonuçta. Tanıdık birine benziyordu ses, 

adı dilinin ucunda olan birine... Kim bilir kimdi? Ses, sese 

benzer, diye geçirdi içinden. Çok sık karşılaşıyordu böyle 

durumlarla.                                                                          9 



Patronumun karısına aşığım, dedi karşıdaki ses, onu 

kaçırsam günah olur mu?  

Bu doğru olmaz, diye yanıtladı Hoca, elin nikâhlı 

karısı zorla kaçırılır mı evladım? Nikâhlı değilim, diyerek 

araya girdi kadın, üstelik ben de ona aşığım, birlikte 

kaçsak günah olur mu? Allah Allah! Kadının sesi de 

oldukça tanıdıktı! Sanki... Mümkün değil! Yok canım, 

diye mırıldandı Hoca, ses sese benzer. O sırada kadınla 

erkek arasında telefonu kapma şamatası başladı. Telefonu 

bana verir misin Nilsu, dedi adam. Acele etmesene Faruk, 

diye yanıtladı kadın. Nihayet telefonu almayı başaran 

adam, duyduğun gibi hocam, dedi, birbirimize aşığız, biz 

şimdi kaçmayalım da ne yapalım? 

Kısa süren bir sessizlik yaşandı. Hem salondakiler 

hem de ekran başındaki izleyiciler gözlerini Hocaya 

diktiler. Katipoğlu yine tutulmuş, devresi kesilmiş robot 

gibi kameraya bakıyordu. Yönetmen yerinden işaret 

üstüne işaret gönderiyor, Hocayı bir türlü çözemiyordu. 

Donukluğun ne kadar süreceğini bilse reklama girecekti 

icabında. Kameralar, ışıklar açılarını değiştirerek Cihat 

Hocada ortaya çıkacak en küçük kıpırtıya hazırdılar. Yok, 

hoca bu dünyayla diğeri arasındaki ince çizgide 

kalakalmıştı.  

Telefondaki adam sorusunu yenileyince olanlar oldu. 

Ana avrat düz giden hoca, biiiptirin gidin, biiiiiip 

çocukları, diyerek stüdyoyu terk etti. 
 

 
KAYIN BAHARI 
Ormanın kıyısında 
Alalı gövdeli kayın 
Derenin üç kulaç suyuna dolamış  
Düşlerini 
 
Güneş kızılı yapraklarından 
Biri daha düşende 
Kıyıdaki ürkek kurbağa 
Attı kendini suya 
Suyun içinde kurbağa 
Suyun içinde ağaç 
Suyun içinde balık 
Suyun içinde özlem 
Suyun içinde düş 
Suyun içinde 
Su 
 
Buradan bir yel esimi uzaklıkta 
Sorgudan getirilip 
Boş çuval gibi atıldığı hücresinde 
Sabahları özleyen biri 
Suya düşen kayını düşlüyor 
 
Söyleyin alalı gövdeli kayına 
Unutmasın 
Düşdönümü baharları 

 

 

 


