
 



 

 
NOKTAYA VİRGÜL KOYSAK 

 
Nokta nokta çocuklarına…  
Olan bi şeyin içindeysek, noktanın büyük veya küçüklüğü bi 

yana, içindeyiz. 
Nokta dört tarafı belirsizlik veya boşlukla çevrili kara parçası 

gibi şey. 
Çekiciliği da bundan olsa gerek. Belirsizlikle ve virgüllerle 

dolu hayatın içinde noktaya sığınmak rahatlatıcı. Ama bununla 
birlikte doğada nokta yok. Durmuyor. 

Egemenler ise iktidarlarını son nokta olarak görüyorlar ve 
kendi noktalarını çok severler ve herkesin bu noktaya 
gelmesini isterler. 

Oysa her Hakikat küçük harflidir. Bilge Cioran bilmiştir: 
Zaman'ın cümlesinde, insanlar virgüller gibi yer alırlar; sense, 

onu durdurmak için, nokta olarak hareketsizleştin.1 

“Hakikatler” ... artık onların yükünü çekmek istemiyoruz, ne de 
onlara kanmak veya suç ortağı olmak ... Bir virgül için ölünen 

bir dünya düşlüyorum.2  
Tarih, içinde bir sürü nokta olan bir virgüldür. İnsan da 

“ile”dir, “ve”dir ve “virgül’dür; ama kesinlikle nokta değil. 
Neyse o değildir. İnsan da uygarlığı da noktalanmamıştır, 
tamamlanmamıştır. Tamamlanmamışlık ve eksiklik insanın 
olanağıdır. Yazgısıdır ve imkanıdır. 

Nokta sonlandırır. Bitti demektir. Bi şeyin bitmesi çoğu 
zaman iyi değildir. Biten güzel ise geçmiş ola. Biten kötüye 
bittiyse yandığımızın resmidir. 

Nokta bölünemez. Vatan bölünmez gibi. Oysa nedense hep 
bölünmüştür. Noktayı böle böle bu noktaya gelmişizdir. Nokta 
hiçbir şeye nokta koyamamıştır nokta! 

Nokta virgülle işbirliğine girerse yırtar bir ölçüde. Virgülün 
noktalısına bi şey diyor muyuz? Bazen noktalı virgül koymak 
gerekir. Hayata da geçici bir nokta koyup bazı şeylere, yeni 
cümlelere başlamak için. 

Nokta düşünmeye de son noktayı koyar. Tartışma bitmiştir.  
Elinizde en fazla iki tane noktalı kısa cümleniz var ise gerisi 

teferruat deyip faşistliğinizi resmi olarak ilan etmiş olursunuz. 
Noktalı kısa cümlelerin çoğalması ya benimsin ya kara toprağın 
zamanının geldiğini de gösterir. 

Doğal olarak eğri büğrü virgüllerden kurtulma anı gelmiştir.  
Bütün teferruatların işten atılması, işkence edilmesi hatta 

öldürülmesi teferruattır artık. Ölenlerin bizden ya da onlardan 
olması da teferruattır. 

İçinde yaşadığımız faşizmimiz de noktalıdır. 
Tabii ki noktayla yola çıkılmaz. Çünkü nokta yerine çakılı 

kalır. Noktalı heriflerle hiç çıkılmaz. Noktalı heriflerle yaşanmaz 
da. Çünkü herif noktayı çoktan koymuştur. Geldiği gibi 
gidecektir. Giderken sizi de götürecektir. 

Gitmeyin, 

  AMAZONLAR                    

İki doru at, eğersiz gövdelerinde on, on iki yaşlarında, 

çıplak olan belden yukarıları neredeyse bir zenci siyahlığına 

ulaşmış sürücüleriyle yaklaştılar. Tırısta yürüyen atların 

bedeninin diğer bölgelerine göre daha koyu olan yeleleri, 

ritmik bir biçimde sallanıyor, yelelerin gizleyemediği boyun 

damarları görünüyordu.  

Atlar, üzerlerinde sürücüleriyle önce kumsala indiler. 

Sürücüler, atlarını dalgaların oynaştığı, denizle kumun 

seviştiği yere kadar getirdiler. Sonra atların ikisi birden 

dörtnala kalktılar. Nallarından sıçrayan su ve ıslak kumun, 

kuyrukların sallanış ritmiyle uyumlandığı bir dans içinde 

giderek uzaklaştılar.  

Atların yelpazelenen yelelerine, havada savrulan 

kuyruklarına bakarken dalıverdim düş dünyasına. 

Atlar çoğalıverdi. Üzerlerinde yayı rahat gerebilmek 

için sağ memeleri alınmış kadınların uzun saçları 

dalgalanıyor. Sırtlarında ok sadakları ve çapraz asılmış 

yayları olan yarı çıplak kadın sipahilerin nallarının 

kaldırdığı toz bulutu sardı yalı çölünü.  

Kraliçe Penthesileia’nın Troia savaşında Akhilleus 

tarafından öldürülmesinin acısını erkeklerden çıkaran 

kadınlar bunlar. Tutsak düştükleri Yunan gemisini ele 

geçirip gelmişler bu kıyılara ve de aralarında erkek 

olmadan yaşamayı seçmişler bu topraklarda. 

Bu topraklara adını veren Irmak Tanrısı Asopos’un 

kızı Sinope, bu toz bulutu içindeki atlıların başında 

sürüyor dorusunu. Baştanrı Zeus’un tutulduğu bir güzel 

Sinope. Zeus Sinope’ye verdiği “her dileğini yerine 

getirme” sözü uyarınca göndermiş Sinope’yi bu 

topraklara. Hem de kılına bile dokunamadan.  

Daha sonra, Apollon sevdalanmış Sinope’ye, 

yetmemiş tanrı Halys’de sevdalanmış. Sinope, büyüleyen 

güzelliğini kullanmış hepsine. Ne bir ölümsüz ne de bir 

ölümlü erkek yaklaştırmamış kendisine. 

Şimdi, yalı çölünü toz dumana katan bu kadınlar kim 

bilir nerelerden geliyorlar. Yunanistan’dan, Aral Gölüne 

kadar olan topraklar üzerinde at koşturdukları, seviştikleri 

erkekleri, kendi topraklarında barındırmadıkları bir 

gerçek.  

Az sonra Kumkapı’dan girecekler kente. Serapis 

mabedinin rahibelerine geldikleri haberi ulaşırken, onları 

evlerinde kendi doğurdukları köle erkek çocukları 

karşılayacak. Karadeniz’in doyumsuz renkleri altında, 

güneşin denizde doğuşunu seyrederek kahvaltı yaptıkları 

yerde; yine güneşin denizde batışını izleyerek akşam 

yemeği yiyeceklerdir.  

Kızlarını ise bağırlarına basarak büyütecekler. Ok 

atmayı, ata binmeyi, labris adlı çift yönlü baltayı 

kullanmayı ve yarım ay kalkanla korunmayı 

öğreteceklerdir.  

Gecenin sessizliğinde suya düşen yıldızlar burkacaktır 

erkeksiz yüreklerini. Yine de törelerinin gereğini önde 

tutacaklardır, yalnız yataklarına çekilerek… 
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SERÇE 

Amfiye girdiğinde her zamanki yerinin dolu olduğunu gören 
Mithat, bozuntuyla, duvar dibinde, gerilerde bir yere oturdu. 
Ders başlamak üzereydi. Herkes birer ikişer neşe içinde sınıfa 
doluşuyordu. Belgin her zamanki yerinde, pencere yanında, 
öndeydi. Mithat, bir dirseği sırada, avucunda çenesi, diğer 
elinde kalemiyle oynarken, önde Sanat Tarihi hocası, arkasında, 
kucağında yansıtım aracıyla yardımcısı içeri girdiler. Hoca, 
öğrencileri umursamaz bir şekilde eliyle selamlayıp kürsüye 
yerleşti…  

Hoca, yardımcısının hazırlığını beklerken, Mithat, Belgin’i 
görebilecek şekilde yerini düzeltti. Pencereden sızan ışık, spot 
ışıkları gibiydi Belgin’in üzerinde. Hafif yan dönüp, kürsüdeki 
hocaya baktığında, upuzun boynu ortaya çıkıyor, güneşin 
değmesiyle daha da belirginleşiyordu. Siyah saçlarının 
arasından fırlayacakmış gibi duran iri, yeşil gözleri, ince 
kaşlarının altında mahzun bir bakışa dönüyordu. Uzun yüzünün 
ortasındaki düzgün uzun burnu mahzun bakışını tamamlıyor, 
yüzüne tatlı bir hüzün katıyordu. Kalın, küçücük dudakları, 
gülümsediğinde, çocuksu bir tat veriyordu yüzüne. İnce, uzun 
boynu üzerindeki başını hafif yana yıkıp gülümsemesi Mithat’ın 
dayanamadığı haliydi. 

Mithat gözleri Belgin’de, daldı gitti karanlıklara. Herkes yok 
oldu yavaşça. O, usulca ellerini uzattı ta arkalardan. Bir eliyle 
uzun boynunu sararken, diğer elinin parmaklarını saçlarına 
doladı. Belgin gözlerini kapatmış öylece duruyordu, davet 
edercesine. Mithat uzun uzun baktı Belgin’in yüzüne. Sonra 
doğruldu, ta arkalardan eğildi Belgin’e doğru. Nefesini 
hissediyordu yüzünde. Sıcaklığını da hissetmek istedi. 
Dudaklarını dudaklarına iyice yaklaştırmıştı ki, “Perdeleri 
kapatın gençler” sesiyle sihir bozuldu. Sınıfa döndüğünde 
paramparçaydı. Dirseklerini masaya dayayıp, çevresini kolaçan 
etti göz ucuyla. Herkes kıpır kıpırdı ders öncesi, o 
darmadağınık… Belgin hala kürsüdeki hocasına bakıyordu uzun 
boynundaki gözlerinin rengi kolyesiyle… 

Yakın olanlar pencereleri kapatıp, siyah perdeleri çektiler. 
Işık içeri girmek için ırıkları, perdenin yıpranmış yerlerini 
zorluyordu. Yardımcı, yansıtım aracını çalıştırırken, Mithat, 
Belgin tarafına göz attı sakınarak.  Siluetinde incecik bir ışık 
saçlarını tarıyordu Belgin’in. Mithat, ulaşılmazı büyütüyordu 
içinde. Bu ikilemle duygularından sıyırmaya çalışıyordu kendini. 
Umarsız… 

Yansıtım aracı ışık dalgalarını 
perdeye yaydığında, Hocanın sesi, loş 
amfiyi doldurdu. “Bugün 
Modigliani’den söz edeceğiz gençler. 
Perdede, Jeanne’nin portrelerinden 
birisi.” Mithat, Hocanın söylediklerini 
duymuyordu bile. Gözleri perdede, 
kilitlenip kalmıştı. Belgin’di perdedeki. 
Kaşıyla, gözüyle, uzun boynuyla ta 
kendisiydi. Hatta kolyesiyle bile…  Bir 
süre kendisini yokladı. Her şeyi 
Belgin’mi görüyordu yoksa?  Çok mu 
takılmıştı bu işe?  Ne kadar istese de 
olamayacağı belli bir şey, olmadık yerde, 

olmadık şekilde karşısına çıkıyordu sanki. Yüreğinde buruşmuş 
duygular, aklında olmazlar tepişti durdu ders boyu… 
 

Derse ara verildiğinde Mithat karışık duygularla salona çıktı. 
Amfinin darallığını gidermek için pencereyi açıp temiz havayı 
soludu ardı ardına. Son bir nefes alıp döndüğünde, bir çift yeşil 
gözle karşılaştı. Şaşaladı. Telaşla kopardı gözlerini Belgin’in 
gözlerinden. Sarsak adımlarla amfiye girip yerine oturdu. Boş 
bir çuval gibiydi. Perdede yeşil gözleriyle Jeanne, bükmüş 
boynunu, öylece duruyordu. 

                        ****** 
Öğle arası, yemek sonrası, havuz çevresi her zamanki 

yoğunluğu yaşıyordu. Mithat, çimenlerde, çocuklar gibi itişip 
kakışan arkadaşlarını izledi bir süre oturduğu kanepeden. 
Kanepe havuzdan biraz uzakta, daha sakin bir yerdeydi. Orayı 
severdi. Kendisi ile baş başa kalmaktan daha çok hoşlanıyordu. 
Arkadaşlarına ayak uyduramamaktan kaçıyordu sanki. 
Yatakhanede, arkadaşlarının anlattıkları onun için ulaşılması 
pek de kolay şeyler değildi. Sinema, tiyatro sadece 
arkadaşlarından dinledikleriydi onun için. Okuduğu kitaplar bile 
arkadaşlarından ödünç aldıklarıydı. 

Sonbahar güneşi gözlerini kamaştırırken, zor da olsa 
sıcaklığını hissettiriyordu. Kanepede, dağıtmış kendisini, bütün 
düşüncelerden arınmış güneşin tadını çıkarıyordu. Zamanında 
şikâyetçi olduğu Temmuz sıcağını aradı bir ara… Kapadı 
gözlerini, yüzünü gökyüzüne çevirdi. Herkes ne yaparsa yapsın, 
şu anın tadı her şeye değerdi.                 

Arkadaşı, Mithat’ı iteleyerek oturdu yanına. Mithat, güzelim 
dünyasının bozulmasından rahatsız, istemeyerek yer açtı 
arkadaşına. Arkadaşı göz kırparak hâl hatır sordu. Mithat, 
umursamazca baktı, yanıtlamadı. Arkadaşı elindeki mektubu 
sallayarak “Senin” dedi. Aldı. Bir göz atıp, katlayıp, cebine 
koydu. “Babamdan” dedi. Arkadaşı bakışlarıyla bir şeyler sorar 
gibiydi “Ne olacak” dedi.” Bu ay da para gönderemiyorum. 
İdare et diyordur.” Başını göğsüne düşürdü, Belgin gelip 
yüreğine oturdu, öylece kaldı. Sessizce… Arkadaşı bir şey 
söyleyemedi.  Çevrenin sakinleşmesinden, ders zamanının 
yaklaştığını fark ettiler. Toparlandıklarında, uzaktan Belgin’in 
bakışlarıyla karşılaştı bir kez daha. Her seferde olduğu gibi, bu 
sefer de kendisine verdiği sözü tutamadı Mithat. Yine gözlerini 
sakladı. Kaçarcasına, arkadaşının peşinden yürüdü. Umarsızlığı 
büyürken, içindeki öfke de büyüyordu… 

Mithat, dersin bitimiyle kendisini dışarı attı. Gitti, ellerini 
yıkadı, yüzüne su serpti, kendine gelmeye çalıştı. Ne Belgin’e 
bir şey diyebiliyordu ne de kendisini derslerine verebiliyordu. 
Garip duygular içinde sınıfa yönelmişti ki karşısında Belgin’i 
buldu gülümseyen yeşil gözleriyle. Şaşkınlığını gizleyemedi. 
Garip hareketleri ile anlamsız sözcükler birbirine dolanırken 
Belgin’in incecik sesi her şeyi durdurdu. Bir grup arkadaş, 
dersler bittikten sonra lahmacun yemeye gideceklerdi, o da 
katılırsa sevinecekti. Peki diyebildi sadece. Belgin gülümseyerek 
bir koşu sınıfa girdi. Mithat’ın yüreğinde kelebekler uçarken, 
umarsızlığı büyüyordu. 

Dersi zor bitirdi. Arada, daha önce de yardımlarını gördüğü, 
zaman zaman dertleştiği arkadaşlarını buldu bir hamlede. 
Zorlanarak derdini anlattı. Peki demişti bir kere. 
Kaytaramamıştı.  Vazgeçemezdi. Arkadaşları, kendilerine hiçbir 
şey bırakmadan, kaç liraları varsa çıkardılar. Mithat, sınıf 
tarafını kolaçan ederek toplanan paraya göz attı. “Yeter 
sanırım” diyerek, “dört kişiden çıkan paraya bak” dercesine acı 
bir gülümsemeyle sınıfa yöneldi. 

Ders bitiminde Belgin yanındaydı. Konuşmadan bahçeye 
çıktılar. Havuz başında toplanacaklardı. Kim düzenledi ise iyi mi 

etti, kötü mü etti, Mithat’ın kafasında belirsizdi. Herkes           3 



yatakhanesine yöneldi. Belgin giysilerini değiştirmiş, Mithat 
öylece, havuzun başında yeniden buluştular. Sekiz on kişi kadar 
varlardı. Biraz yürüyeceklerdi. İkişer üçer gruplar halinde, 
günün yorgunluğu, lahmacunun çekiciliği ile kimi kez itişerek, 
kimi kez gülüşerek lahmacun salonuna ulaştılar. Gürültü patırtı 
yerleştiler masalara. Kenarda iki kişilik bir masayı beğendi 
Belgin.  

Garson geldiğinde bir lahmacun istedi Belgin. Ayran 
istemedi. Mithat soran gözlerle baktığında iki gözünü birden 
kırparak gülümsedi. Sesini çıkarmadı Mithat. O da sadece bir 
lahmacun söyledi. İstedikleri gelinceye kadar öylece oturdular… 

Mithat, lahmacunun üzerine maydanozları serip, üzerine 
limonu sıktığında Belgin’in öylece durup kendisini izlediğini fark 
etti. Hadisene der gibi gözleri ile lahmacunu işaret etti, 
ardından lahmacunu güzelce dürüm yapıp arkasına yaslandı. 
Belgin öylece ona bakıyordu. O, kaçamak gözlerle çevresine 
bakındı… Bir şeyler söylemesi gerektiğini düşünürken, Belgin 
uzandı, elindeki dürümü aldı, önündeki tabağı Mithat’ın önüne 
sürdü. “Bunu da sar” dedi incecik sesiyle. Mithat onu da sardı 
özenerek. Belgin elinde dürüm Mithat’ı bekledi. Sonra ikisi 
birden ilk ısırıkları attılar, yüzlerinde hafif bir gülümsemeyle… 
Belgin son lokmasını alıp, ellerini peçeteyle silerken “Yarınki 
mitinge de birlikte gideriz değil mi? dedi.   

 
 

****** 

O kadar kalabalıktı ki, bütün okullar oradaydı. Kargaşa içinde 
kimse ne yapacağını bilmiyor, ancak herkesin yüzü gülüyordu. 
Herkes heyecan dolu ve mutluydu. Mithat, yanında Belgin, 
şaşkın, öylesine bekliyordu herkes gibi… 

Birisi “Yürüyoruz arkadaşlar” diye seslendi megafondan gür 
sesiyle. Kalabalık hareketlendi. Mithat ayak parmakları üstünde 
yükselerek çevresini yokladı. Kalabalığın sonunu, başını 
göremedi. Belgin’in soran bakışlarını, “Çok kalabalık.” diye 
yanıtladı. Kalabalık akıyordu.  Megafondaki ses yeniden geldi 
yarım yamalak. Ardından büyük bir uğultu kendilerine kadar 
ulaştı. Coşkuyla onlar da katıldılar. “Bağımsız Türkiye, bağımsız 
Türkiye.”  Kaç kez yinelediler bilinmez ama uğultu giderek 
zayıfladı, bir sessizlik çöktü kalabalığa. Mithat, Belgin’e baktı 
göz ucuyla. Belki de ilk kez göz göze gülümsediler. Kalabalık 
yavaş ama emin yürüyordu. Bir slogan daha geldi önden arkaya 
doğru dalga dalga. Coşkuyla katıldılar. Saflar sık, sloganlar gür 
yürüyorlardı. Mithat birden Belgin’le elele olduğunu fark etti. 
Çekmek istedi elini, vazgeçti. Çekemedi... Gözleri Belgin’e 
kaydı. Belgin boşta kalan elini yumruk yapmış, sallayarak, 
bütün gücüyle bağırıyordu herkesle birlikte. En yüksek sesiyle 
Mithat da ona katıldı. “Bağımsız Türkiye, bağımsız Türkiye.”  
Sloganlar bittiğinde Mithat elini usulca çekip, kaçırırcasına 
cebine soktu. Avucunda kaybetmemesi gereken bir şey varmış 
gibi… Sonra babası geldi aklına…  Ardından, gelen mektuplarını 
okudu ezbere. Yumrukları yumuşadı. Sanki avucunda sakınarak 
sakladığı serçenin uçup gitmesini ister gibi parmaklarını yavaşça 
gevşetti…  
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Alyansoğlu’ndan uyarlama… 

 

KARDEŞİM AZRAİL’E MEKTUBUM 
 
Kardeşim AZRAİL’E mektubum 
Yalancıyı, talancıyı al götür. 
Hiç dokunma asgari ücretliye 
Çuvallarla çalanları al götür. 
             X 
Banyo keseleri bile kasası 
Halkı uyutmaktır bütün yasası 
Bağlasan patlar, yalan makinası 
Hacı yatmaz gibi sallananı al götür. 
            X 
Çaldıkça, kabarıyor enseler 
Trilyonla oynuyor enişteler 
Malta sularında yüzer gemiler 
Emeğimi çalanları al götür! 
         X 
Haritada ilk kez gördüğümüz MAN 
Dillerinde yalan, satarlar iman 
Elini çabuk tut, Aman ha aman! 
On kağıtçı hırsızları al götür. 
        X 
Hırsızı, topaç gibi döneni 
Küfürbaz, soysuzları öveni 
İşçiye, emekçiye söveni 
Al götür kardeşim, hemen al götür. 
        X 
Kendisi beyazdır, karşıtı zenci 
Bir bakarsın, çocuklara tacizci 
Faize haram der, tam da faizci 
Bin bir surat ırkçıları al götür! 
         X 
Doğayı yönetirmiş Mikail 
Sadece bir elçidir Cebrail 
Elini çabuk tut kardeş Azrail 
Bu ülkeyi soyanları al götür! 
 
 

 

 
 

 

 
ÖLMEDEN 

Öyle bir sevmelisin ki kendini. İçindeki çocuk çıldırmalı 
sevinçten. Hayatın boyunca en rahat ettiğin yer kendi kolların 
olmalı. İçindeki çocukla sık sık konuşmalı, dinlemelisin onu. 
Keyfi ne istiyorsa, olabildiğince onu yapmalısın. Seninleyken 
hep huzurlu olmalı. Bütün ihtiyaçlarını öğrenmeli, bilmeli ve 
karşılamalısın. Her başarısında arkasında, her başarısızlığında 
güvenle yanında olmalısın. Sana güvenebilmeli ki, başkalarına 
da güvenebilsin. Sana inanmalı ki başkalarına da inanabilsin. 
Hiçbir eksiğini bırakmamalı, tam ve bütün olduğundan emin 
olmalısın. Hep neşeyle kıkırdadığını duymalı, hatta biraz 
şımartmalısın. Ona olan tüm kızgınlıklarını bırakmalı, onu her 
şeyiyle, olduğu gibi kabul edip bağrına basmalısın. Hatalarıyla, 
yanlışlarıyla, oyunlarıyla, yalanlarıyla sevmelisin. 

İçindeki çocuk kendini güvende, sağlıklı ve güçlü 
hissettiğinde, olduğu gibi kabul edildiğini bildiğinde ancak, 
özgürce hayata katılabilir. İşte o zaman, içini onarmanın 
zamanı gelmiştir. Ancak yeterince cesur hissedebildiğinde, 
elinden tutup, zihnindeki korkunç karanlıklara girmeye ikna 
edebilirsin onu.  

Ve sonra sormalısın, ilk kez ne zaman korkmuştu ne zaman 
yalnız hissetmişti kendini, ne zaman sevilmeye değer 
olmadığına karar vermişti, ne zaman beceriksiz olduğunu kabul 
etmişti ne zaman çirkin olduğunu düşünmüştü, ne zaman 
susmayı öğrenmişti, ne zaman saklanmaya başlamıştı, ilk 
yalanını hangi duyguyla söylemişti, güvenmemeye ne zaman 
karar vermişti…  

Tekrar yaşamaya korktuğu her ana geri götürmelisin 
içindeki çocuğu, korkmasına izin vermeden. Ve sen de o kadar 
büyük ve cesur olmalısın ki, oraya gittiğinizde hala bütün 
sevgini ona vermeye devam edebilesin. Küçücük ellerini 
avuçlarının içine alıp, sevgiyle gözlerine bakabilesin. 
Hissettiklerini anlayıp gözyaşlarını silebilesin. Zamanın 
yaralayan parçalarını silip yeniden yazabilesin. Bugünkü aklınla, 
o günkü aklına, orada olup bitenleri çocuk diliyle anlatabilesin.  

Onu yaralayan her anı, tamamen güvendiği, sevgisine 
inandığı, terk edeceğinden korkmadığı, her istediğinde sıcacık 
sarılabileceği, sevilmek için stratejiler geliştirmek zorunda 
olmadığı, ona güç veren bir destekle yeniden yaşamasını 
sağlamalısın. Onu anlamalısın. Geçmişi yeni baştan 
yaratmalısın. 

İyileştirmelisin içindeki çocuğu. Öyle bir doyurmalısın ki onu, 
başka bir yerde hiçbir şey aramamalı. Her şeyi tam olmalı. 
Yalnız kalmaktan, sevilmemekten, reddedilmekten, değer 
görmemekten, saygı duyulmamaktan korkmamalı. Hepsine 
kendi içinde doymuş olmalı. 

İlişkilerini yaralarını iyileştirmek, ihtiyaçlarını karşılamak, 
korktuklarıyla karşılaşmamak için değil, paylaşmak, büyümek, 
eğlenmek için yaşamalı.  

Tüm bu emeği verebilirsen, karşılığında cenneti alacağını 
bilmelisin. Sevmenin tadının nasıl lezzetli, vermenin kokusunun 
nasıl güzel, hizmet etmenin melodisinin nasıl neşeli olduğunu 
öğrenmelisin. İnsanlara taşmanın, sendeki çoğu paylaşmanın 
nasıl seni daha da çoğaltacağını hissetmelisin, ölmeden.  

Yoksa yazıktır sana verilen bu kısacık şansa. 
Ve zaten hayatta yapılacak, daha önemli başka hiçbir şey de 

yoktur. 
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RÜŞVET   
Yıl 1970, aylardan Eylül ve ben ilk atama yerim olan İskilip’in 

Sorgun köyündeydim. Ilgaz dağlarının eteklerine kurulmuş; 
yolu, izi olmayan tam bir orman köyüydü. Ulaşımı, kışa kadar 
tomruk kamyonları ile sağlıyorduk; ondan sonrası ise yayan. 
Tüm bu olumsuzluklara rağmen, sinemada iyi bir film var diye 
32 km yürüyüp gece ucu ucuna filme yetiştikten sonra, ertesi 
gün gene aynı yolu yürüyerek köye ulaştığımız günlerdi o 
dönem. Ve de devletin “Sen 17,5 yaşındasın; o nedenle de 
maaş alamazsın. Ama 64 çocuğu sana emanet ediyorum, 
bunları okutup adam edeceksin.” deyip beni dağın başına attığı 
bir dönem.  

Benden bir yıl önce Çorum İlköğretmen Okulu’nu bitirerek 
buraya atanmış Mustafa Tetik adındaki bir arkadaşla 
çalışıyorduk. İkimiz de deyim yerindeyse zır acemiydik ve 
yaptığımız işin de eğitim-öğretimle çok fazla bağlantısı yoktu. O 
da hiçbir şey bilmiyordu ki bana öğretsin. Yani aklımıza ne 
gelirse onu yapıyorduk.  

Öyle ya da böyle kışı geçirmiş, eğitim-öğretim yılının da 
sonuna gelmiştik. Sınıfını geçen ve kalanları belirledikten sonra 
karneleri doldurduk ve sınıf geçme defterlerini de düzenleyerek 
İlköğretim Müdürlüğü’ne teslim edilecek duruma getirdik. Her 
şey hazırdı. Cuma öğleden sonrası cip gelip bizi köyden alacaktı. 
(cip ücreti 125 liraydı) Karneleri dağıtıp okulun kepenklerini 
kapattıktan sonra eve geçerek valizleri hazırlamaya başladık. 

Tam bu sırada, evin kapısı büyük bir gürültüyle açıldı. 
Dışarıya çıkıp baktığımda o güne kadar hiç görmediğim, yüzü 
70–75 yaşlarında ama bedeni daha genç gösteren sert bakışlı 
bir ihtiyarın ayakkabılarını çıkarmakta olduğunu gördüm. Hem 
zamansız gelmesi hem de kapıyı çalmadan içeri girmesinin 
verdiği hoşnutsuzluğu belli eden bir tavırla; 

-“Buyur.” diyerek kenara çekilip yol verdim. 
Adam, büyük bir ciddiyetle içeri girip somyaya otururken, 

biz de “Tam gitmek üzereyken bu adamın işi ne?” diye 
düşünerek sandalyelere iliştik. Kısa süren sessizlikte, bizim niçin 
geldiğini sorgulayan bakışlarımızı da yakalayan ihtiyar, ikimizin 
gözlerine de dik dik baktıktan sonra yavaş yavaş elini cebine 
sokarak buruşmuş bir 50 tl (580 tl maaş alıyorduk) çıkarıp 
masanın üzerine koydu. Sonra da diğer elini belinin arka 
tarafına götürerek oradan çıkardığı toplu tabancayı şöyle bir 
havada tutup silaha sevgi dolu bir bakış fırlattıktan sonra 
yavaşça paranın yanına yerleştirdi ve ellerini parayla silahın 
üzerine koyarak konuşmaya başladı: 

-“Hocalar, bana adıyla sanıyla Eşkıyanın Deli Memed derler. 
Pek adam içine çıkmadığım için görmüşlüğünüz yoktur. 
İnönü’nün reisicumhurluğunda askerden kaçtım ve 12 sene şu 
dağlarda kaçak gezdim. Bu arada da çok leşim oldu. Nasıl bir 
adam olduğumu daha iyi anlamanız için bunlardan bir tanesini 
anlatayım: Benim gibi kaçak bir arkadaşla birer yeni mavzer 
almıştık ama nasıl attığını henüz deneme fırsatımız olmamıştı. 
Ayrangölü’nün tepeden Bayat’ın Lapa köyü tarafına 
bakıyorduk. Bulunduğumuz yer öyle yüksekti ki, tarlalardaki 
adamlar nokta gibi görünüyordu. Birbirimize baktık ve 
mavzerleri denemenin tam zamanı diyerek yere yatıp tarlada 
çalışan iki kişiye nişan alıp ateşledik. Biri bir yana, diğeri öte  

yana devrildi. Sonra da elimizdeki mavzeri öpüp ‘Gâvur ne 
silah yapmış be!’ diyerek oradan uzaklaştık. Ben, böyle bir 
adamım işte.”  

Kısa bir sessizlik oldu ve bizim olduğumuz yerde donup 
kalmamıza aldırmadan konuşmasına devam etti: 

-“Şimdi asıl konuya geleyim. Benim torun 3. sınıfta okuyan 
Mehmet. Bu sene sınıfta bırakmışsınız. Çocuk evde ağlayıp 
duruyor. Bakmayın böyle göründüğüme, aslında yüreğim 
yufkadır. Torunun bu haline dayanamadığım için geldim. Şimdi 
size teklifim şu: Ya bu oğlanı 4. sınıfa geçirip şu 50 lirayı alır 
afiyetle yersiniz, ya da ben parabellumu alıp ikinizi de hemen 
şimdi, burada yere sererim. Artık tercih sizin.” 

 Kelimenin tam anlamıyla korkudan donakalmıştık. 
Birbirimize bakıyor ve ne cevap vereceğimizi bulmaya 
çalışıyorduk. Bir gün öncesi olsa, Mehmet’e çoktan sınıfı 
geçirmiştik ama şimdi geriye dönüş olanağı kalmamıştı. 
Sonuçları karne, sınıf geçme defterleri ve diğer evrakların 
hepsine işlemiştik ve değiştirmemiz de mümkün değildi. Çünkü 
Milli Eğitim silinti ve kazıntıları kabul etmiyordu. Üstelik 
Mehmet’in sınıfta kaldığını tüm çocuklar biliyordu ve onlara 
karşı ne cevap verecektik?  

Sesimiz titreyerek adama yalvarmaya başladık:  
-“Mehmet Amca, sana söz veriyoruz. Okullar açılınca sınav 

yapıp torununa sınıf atlatırız. Böylece gene 4. sınıfa geçmiş 
olur. Ama şimdi bunu yapmamız mümkün değil; evrakları 
değiştiremeyiz.” 

Biz, sözü birimiz bırakıp birimiz alarak adamı ikna etmeye 
çalışırken, Deli Mehmet sessizce dinliyordu. Kısa bir süre 
düşündükten sonra masanın üzerinde ışıl ışıl parlayan topluyu 
hafif hafif okşayarak karşılık verdi: 

-“Gelecek yıla kim öle, kim kala hocalar. Bu iş şimdi ya 
bitecek ya da bitecek.” 

Birbirimizi korku dolu gözlerle süzüyor ve bu beladan nasıl 
kurtulabileceğimizi düşünüyorduk. Adam, hiç de blöf yapan 
birine benzemiyordu; yapar mı yapardı. Tüm defterleri yeniden 
alıp yazmaya bile razıydık ama diğer çocuklara karşı 
durumumuz ne olacaktı? Silahı sevmeyen ve üstelik de çok 
korkan biri olarak gözümü masanın üzerindeki tabancadan 
ayıramıyordum. 

Birden kapının çalınmasıyla kendimize geldik. İşte kurtuluş 
kendiliğinden gelmişti ve hayatımın hiçbir döneminde kapı 
vurulmasına bu kadar çok sevindiğimi hatırlamıyorum. İkimiz 
birden ayağa fırlayıp geleni karşılamaya koştuk. Aslında hiç 
sevmediğimiz ve sürekli bizden yiyip içen bir adamdı gelen ama 
o anda boynuna sarılıp öpesim geldi. Daha önce evi boş sanıp 
gelmesin diye lambayı kapatıp karanlıkta oturan biz, adamın 
ellerine sarılarak hemen içeri buyur ettik. Bu arada da yan 
gözle Deli Mehmet’in aceleyle masadakileri ceplerine 
yerleştirmesini izliyorduk. Karşılaştığı ikramdan şaşkına dönen 
misafirimiz içeri girer girmez Deli Mehmet yavaş yavaş ayağa 
kalktı ve “Hocalar, sözünüzde durun, yoksa Deli Memed gene 
gelir. Bu sefer sizi bu yalaka bile kurtaramaz.” diyerek çıktı gitti. 

SONUÇ: Eylül’de okullar açılır açılmaz 3. sınıfta kalan 

Mehmet için tek başına sınıf atlatma sınavı yaptık. 
Yaptığımızın kurallara uygun olup olmadığı umurumuzda bile 
değildi. Mehmet, sınavda büyük bir başarı göstererek(!) 4. 
sınıfta okumaya hak kazandı. Eşkıyanın Deli Mehmet’i ise bir 
daha hiç görmedim. 

6 
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Eğitim ve üniversiteler üstünden kökü eskilere dayanan yeni 
bir tartışma başlatıldı. Eğitimi ve üniversiteleri ele geçirme 
iktidarın yıllardır üstünde önemle durduğu kamu alanlarıydı. 
Buraları küresel güçlerin hizmetine sunarken, içine “yerli ve 
milli”, “ecdat” “din” ve “vatan” anlayışlarını yerleştiriyorlar.  

Bir zamanların TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın, 
“Anayasa’da laiklik olmamalı. Bir İslam ülkesiyiz. Dindar bir 
anayasa yapmalıyız” sözü boşa değildi.    

Elbette bu girişimler yeni değil, ama en etkilisi AKP 
hükümetleri döneminde yapıldı. 

Cevdet Sunay, Süleyman Demirel, Kenan Evren, Turgut Özal 
ve Recep Tayyip Erdoğan, eğitim- öğretim birliğini bir taraftan 
piyasaya sunarken, bir taraftan da adım adım dini eğitim 
birliğine dönüştürmek için çok çaba harcadılar. 

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 1968’de “Bugünkü okullarda 
yetişen gençlere ülke yönetimi teslim edilemez. Biz, laik 
okullara karşı İmam Hatip Okullarını bir seçenek olarak 
düşünüyoruz. Devletin kilit mevkilerine yerleştireceğimiz 

kişileri, bu okullarda yetiştireceğiz” derken, Demirel, 
“Siyasetin gayesi dine hizmettir. Siyaset dini koruyacak, dine 

hizmet, siyasetin vazifesi içindedir” diyordu. 
12 Eylül Generallerinin 5 Yıllık Kalkınma Planında, “Türk 

milleti dindar olmalıdır. Türk milleti dini öğrenmelidir. Din ve 
ahlak derslerinin zorunlu hale getirilmesi toplumun 
İslamlaştırılmasında önemli faktörlerden biridir” ifadesi ile 
okullara zorunlu din ve ahlak dersleri kondu. 

12 Eylül faşist darbesinin Generali Kenan Evren “İmam 
Hatip okullarında iyi eğitim veriliyor. O çocuklardan zarar 
gelmez. 1930’lardaki laiklik anlayışını yanlış olarak 
görüyorum” dedi. 

Turgut Özal “şimdiye kadar herkes İslam’ı toplumda 
yaygınlaştırmak istiyordu. Oysa asıl sorun devleti 
İslamlaştırmaktır” diyerek bir adım daha ilerledi. 

R. T. Erdoğan: “Tutturmuşlar laiklik elden gidiyor. Bu millet 
istedikten sonra tabi gidecek” söylemi ile artık laikliğin gitmesi 
gerektiğini vurgularken, gece yarıları hak ve özgürlükleri yok 
eden savaş, talan ve kölelik yasaları meclisten çıkartıldı. 

 
 

Emperyalist devletler, 90’lı yılların başlarında Sovyetlerin 
resmen dağılmasından sonra “küreselleşme” adıyla yeni bir 
atağa geçtiler. Küreselleşmeyi, adalet, şeffaflık, özgürlük, 
paylaşım gibi pozitif ifadelerle süsleyip, Dünya Ticaret Örgütü 
(DTÖ) üstünden ülkelerle bağlayıcı, çok taraflı anlaşmalar 
yaptılar. MAİ-MİGA-TAHKİM-GATS gibi çok taraflı anlaşmalarla 
ülkelerin kaynaklarını ve hizmetlerini sermaye lehine talan 
etmeye başladılar. 

Türkiye bu talanda özellikle AKP hükümetleri döneminde 
atbaşı gitti.  Bu talana hakları ve özgürlükleri için direnenlerin 
önüne bir taraftan cop, gaz ve tomaları koyarken, bir taraftan 
da dini, emperyalist talanın bir mayası olarak halkın önüne 
sürdüler. 

AKP’nin neoliberal   eğitim anlayışı,2002’den bu yana dinsel 
değerlerin eğitim içerisinde yer alması için güya reformlar 
yaparken bu değerleri kökünden kopararak “piyasa islamı”nın 
oluşturulması yoluna gitmiştir. Bu oluşumda, toplumsal 
değerleri buna uygun biçimlendirmede engelleri bir bir yıkarak 
hukuktan, laiklikten, demokrasiden adaletten… hızla 
uzaklaştılar. 

19 Yıllık AKP iktidarı ve saray, eğitim sistemini ve kamusal 
alanın tümüyle işleyişini ticarileştirip, içini dinsel ifadelerle 
kuşatarak, tek devlet, tek bayrak, tek din, tek millet talebi ile 
hükümdarlık kurmak istiyor. 

Öğretmen odalarını, laboratuvarları, spor salonlarını ve 
kütüphaneleri kapatıp, mescit açan Milli Eğitim Bakanlığı, 
bilimin kırıntılarını temizleyip, eğitim-öğretim birliğini de 
parçalayarak, eğitimi de dini eğitim birliğine dönüştürmenin 
son hamlelerini yapıyor. 

Tüm bunlar, talan ve paylaşımın daha rahat 
yapılabilmesinde, örgütsüz, bilimsiz ve itaatkâr bir topluluk 
yaratmak içindir. Bu topluluğun içinde Kürt, alevi, kadın ve 
gençlik yoktur. Emekçilerin hakları, iş güvenceleri, gençlerin 
bilimsel, demokratik, parasız ve anadilinde eğitim hakları 
yoktur. 

Çözüm yok mu? Elbette var.  
H.Hüseyin Korkmazgil’in söylediği gibi; 
“gün gün ile barışmalı 
Kardeş kardeş duruşmalı 
Koklaşmalı söyleşmeli 
korka korka yaşamak ne” deyip, acıyı bal eyleyip, 
Bağımsız Türkiye- Demokratik Cumhuriyet- Laik Eğitim 

talebiyle; Bilgimizi ve birliğimizi hayata geçirip, Halklarımızı ve 
çocuklarımızı diktatörlerin, talancıların, tacizcilerin, 
tecavüzcülerin ve din bezirgânlarının karanlık dünyasından 
kurtarmaktır. 

 

 


