
 



 

 

BİRDEN KURTULSAK MI? 
 
Birler topluluğu farklılıkların bastırıldığı ve bir olmaya 

zorlandığı mahkumlardır. 
Bir olma, iri ve diri olma sevdalılarına diyelim ki 

saçmalamayın. Bir olma azalmadır. Çokluğun lezzetinin 
yokluğudur. 

Zengin bir sofra bir yemekten oluşmaz. 
Birler kümesi boş kümeye yakındır. 
Birleşmek de çoğumuzun bildiği gibi geçici bir durumdur. 

Birleşmeden önce ve sonrasında iki kişiyizdir. Zaten 
birleşmeyizdir de. Kendi bir olan varlığımızdan geçici bir 
uzaklaşma anıdır o. Valla. 

Herkesin bir ve aynı olduğu bir topluluk ise bir kişiden fazla 
değildir. 

Herkesin bir olup sıraya dizildiği durum olan saf durumu ise 
safların durumundan daha berbattır. 

Hem bir olup başkasına yakışanı giyen birin hali komiktir. 
Bir olmayalım iki üç çok olalım, herkesin bir olduğu aynı 

insanlardan oluşan dünya cehennemdir. 
Üniforma giydirilenler veya üniformaya özenenler 

üniformalarıyla tabi oldukları birle bir olmayanları temizlemişler, 
öldürmüşler ve öldürülmüşlerdir. Üniformalının sağcısı solcusu 
olmaz. 

Her iki dünya savaşı da üniformalarla yapılmış, üniformalı 
SS'ler mahkûm üniformaları giydirilmiş Yahudileri katletmiştir.1 

Kendisini sadece bir şey sananlara diyelim ki, siz bir şey 
(Türk, Kürt, Arap, Kadın, Erkek, Köylü, Çorumlu, Laz, Alevi, 
Şişman, Kısa) değilsiniz! Bunlardan birkaçı ve hatta fazlasısınız.  

Biz bir şey değiliz. Siz bir şey değilsiniz. Şu ya da buyum ben. 
Hayır, ben hem o hem de buyum; ondan daha çok buyum, 
konumlara ve aciliyetlere göre.2 

Kişinin işgal ettiği konum, ona denk ve onunla yer 
değiştirebilir olan bir başkası boşalttığı zaman geçtiği bir yerdir; 
kendisinin de başkalarına bırakacağı bir yer. Kendi güçlerine 
verdiği formlar başkalarından aldığı ve başkalarına ileteceği 
konfigürasyonlardır.  

Kişi bütün bunlarda kendisine ait hiçbir şeye dokunmaz; 
kendisini herhangi biri kılarak kendisi olabildiğini sezer. O bir gün 
burada olmayacaktır ve oynadığı öğrenci, avukat, şirket 
temsilcisi, hasta, ebeveyn, erkek ya da kadın bir başkası 
oynayacaktır.3 

Birden bakmaktansa bire bakmak iyidir. Bilindiği üzere birinci 
tekil şahıs ve birinci çoğul şahıs zamirinin aşırı ve yersiz kullanımı 
zararlıdır. “Ben kişisel olarak şahsen kendim hiç bencil değilim” 
diyenden uzaklaşmak iyidir. 

Bircilik yani tekçilik; kımıl ve süne zararlısının, yanında melek 
kaldığı, Kibar Feyzo’nun büyük bir açıklıkla belirttiği gibi puşt 
gibin ibne gibin bişeydir. 

Bircilik, tekçilik tek yolculuktur. Tek yolculuk tek başına 
yolculuk etmek değildir. Herkesi kendi tek/bir yoluna katılmaya 
zorlama ve katılmayanları aforoz etme ve sapkın ilan etme 
kararlılığıdır. Bu hak-batıl ikilemi iyi olmamıştır. 

Devrimci ve nasyonalist tek yolculara de el sallayarak diyelim 
ki birden, birden kurtulmak da mümkün değildir! 

 

  

 

ALİ ŞARAPÇI 
Ülkemiz tarihinde adı sanı bilinmeyen birçok 

öğretmen vardır. Bunlardan biri de Köy Enstitülü 

öğretmen Ali Şarapçı’dır. 

 

Ali Şarapçı, 1967 yılına kadar Türkeli ilçesinde 

çalışmaktadır. Burada müftü olarak bulunan Turan Dursun, 

bir söyleşisinde kendisinden şöyle söz eder. 

 

“Sinop’un Türkeli ilçesine sürgün edildiğimde, 

kentin dışında yıkık dökük bir kulübe tutmuştum. Ali 

Şarapçı diye bir öğretmenle karısı bana çok yardım 

etmişti. O’na da komünist diyorlardı. Ben de “keşke 

komünist olmasaymış, ne iyi adammış” diye 

düşünüyordum. Komünizmi kaynağından öğrenmeye 

karar verdim. Ali Şarapçı'ya “Şu komünist kitaplardan 

getirsen de okusam” dedim. Bilmediklerimi gidip 

soruyorum…” 

 

İşte, tüm 

Türkiye’nin 

tanıdığı Turan 

Dursun’u Turan 

Dursun yapan kişi, 

bu Köy Enstitülü 

Ali Şarapçı, 

1967’de Boyabat’a 

atanır. Daha sonra 

da yeni açılan 

Atatürk İlkokulu 

Müdürlüğü 

görevine gelir.  

Göreve 

geldiğinde okulun 

bahçe duvarı yoktur. Duvarın devletçe yapılmasını 

beklemek gibi bir lüksü yoktur onun. Görevdeki ilk yaz 

tatilinde malasını ve küreğini eline alan bu yiğit TÖS’lü 

okul açılmadan bahçe duvarını örer ve bitirir. Ödülü ise 

sudan gerekçelerle Durağan’ın bir köyüne sürgün edilmesi 

olur. 

 

12 Eylül paşalarının ilk açtıkları öğretmen 

evinin Sinop’ta olması nedensiz değildir. Sinop içinde ve 

dışında çalışan binlerce Sinoplu öğretmen sürgün edilmiş, 

yüzlercesi gözaltında işkencelerden geçirilmiştir. Bu kara 

ayıbı örtecek bir şal olarak planlanmıştır, Sinop 

Öğretmenevi… 
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UFAKLIK 
Sokağa girdiğinde bütün çocuklar oyunu bırakıp ona doğru 

koştular her günkü gibi. O da aynı heyecanla ilk gelenin defterini alıp 
çöktü yolun kenarına… Çocuklar sessizce, ama itişe kakışa 
üşüşüverdiler başına.  O, hangisi diye sormadan, defterin sahibi 
bastırdı parmağını sorunun üzerine. Mırıldanarak soruyu okuduktan 
sonra, şöyle bir değerlendirme yapıp ‘Bak şimdi’ diye başladı…  

Her defter değiştiğinde, yanı başındaki kişi de değişiyordu. 
Defter sahibi, ona en yakın yerde oturmanın mutluluğunu yaşıyordu 
bir problem çözümü. Bu yüzlerinden belli oluyordu. Komşu sokağın 
çocuklarından zaman zaman katılmalar olsa da, küçük itişmeler, 
hafif yan bakmalar ya da duyulur duyulmaz homurtularla rahatsızlık 
belli ediliyordu. O, defterin kimin olduğuna bakmadan problemi 
yüksek sesle çözüyor ki, herkes yararlansın…  

Ufaklık, kimi zaman ayak parmakları üzerinde yükselerek, kimi 
zaman başını zorla soktuğu bir boşluktan dikkatle izliyor, sıranın 
kendisine gelmesini bekliyordu. Ufacık bedeni kolayca her yere 
sığıyordu zaten. Esmer yüzündeki iri gözleri, mahcup bakışları ile hiç 
uyuşmuyordu. Sakinliğine karşılık sabırlı ve kararlıydı. Her zaman 
sona kalıyor ve bunu özellikle yapıyordu. Böylece hem herkesin 
sorduklarını dinleyebiliyor hem de ona daha uzun zaman kalıyordu. 
Bundan da oldukça mutlu oluyordu. 

Ufaklık defterini uzattığında “Demek ki bugün de sona geldik.” 
dedi gülümseyerek. Yanına ilişmekten çok, koltuğunun altına 
girercesine yanaştı ona. O, saçlarını dideleyip, başını göğsüne 
bastırarak “hangisi” dedi sevecen sesiyle. Ufaklık konuşmadan 
parmağı ile iki problem gösterdi… 

O, öğretmen olacaktı iki yıla. Hem de çok sevdiği matematiğin 
öğretmeni. İlkokulda iken öğretmen olmayı düşlemişti ilk kez. Çünkü 
ilkokul öğretmeni her şeyi biliyordu onun gözünde. Güzel 
konuşuyordu, güzel giyiniyordu, herkesle iyi anlaşıyor, herkese 
yardım ediyordu… Hele matematiği herkes ona soruyordu. O da 
onun gibi olmalıydı. İlkokuldan sonra öğretmeninin de itelemesiyle, 
ortaokul ve lise için kasabaya, oradan da Ankara’ya ulaşacaktı uzun 
yol. Şimdi buradaydı. Altındağ’da küçücük bir evde annesiyle birlikte 
yaşıyor, okulu bitirmeye çalışıyordu… 

O mahalleye geleli, kenar mahallenin kavruk çocukları için 
matematik, oyundan önce geliyordu. Matematiği sevmeyenler, 
ondan korkanlar bile bir yakınlık duymaya başlamışlardı. Önce 
çekinip sadece dinleyici olanlar, zamanla, defterlerini alıp gruba 
katıldılar. Sokağın bütün çocukları, okul sonrası oyun oynarlarken, 
aslında onun gelmesini bekliyorlardı. Hemen hepsinin soracak bir 
şeyleri oluyordu ona. Olmayanlar bile soracak bir şeyler 
buluyorlardı. Böylece, nasıl matematik çalıştıklarının farkında bile 
olmuyorlardı… 

****** 
  O gün, sokağın bütün çocukları topun peşinde koşarken, 

Ufaklık, bir gözü sokağın başında, oturmuş onları izliyordu… 
Defterini bir yuvarlayıp bir açıyor, içi içine sığmıyordu… Geldiğini 
görmesi ile fırlaması bir oldu… Ona ulaştığında koltuğunun altına 
girip kolunu beline doladı. Adımlarını biraz genişleterek, ona ayak 
uydurdu. Birlikte yürüyorlardı. Ufaklık yol bitsin istemiyordu. Tam 
yerindeydi ve sıcacık bir el saçlarını karıştırıyordu… Koltuğundan 
başını kurtarıp, gözleri ile gözlerini aradı. Göz göze geldiklerinde iri 
gözlerini kırpıştırarak coşkusunu paylaştı: 

-Biliyor musun? Bugün matematikten tam not aldım… 
O bir şey söylemeden saçlarını bu sefer iki eliyle dideleyip, 

ensesine sevecen bir şaplak attı. Diğer çocuklar oyunu bırakıp, ona 
doğru koşuştular. Yine yumak olup onun çevresinde toplandılar. O 
uzatılan defterlerden birisini alıp kaldırıma çöktü. Çocuklar 
yerleşmeye çalışırken, biri diğerinin üzerinden, diğeri ötekinin 
yanından, bir başkası aradan defteri görebilmek için sessizce  
 

itişiyorlardı. Anlatılanın bir kelimesini bile kaçırmak istemiyorlardı. 
Çevrelerinde olup bitenden, gelip geçenden hiç haberleri 
olmuyordu… 

O kargaşada, nefeslenmek için başını kaldırdığında, çocukların 
arasında, garip bir yüzle karşılaştı. Yüzündeki kırışıklıklar yaşının hayli 
ileri olduğunu gösteriyordu. Düzensizliğinden, kendinin kestiği belli, 
sevimsiz bir sakalı vardı. Hiç de hoş şeyler düşünmediğini kısık 
gözlerinden anlamak olasıydı. Bir başka bakıyordu. O, gözlerini 
kaçırıp yeni soruya yöneldi. Kafasında problemin gidişi ile adamın 
bakışı birbirine karışmıştı. Tekrar başını kaldırdığında adamı 
göremedi. Arandı, adam yoktu.  Boş verdi. Çocuklardan birisine 
şakayla karışık sataştı… 

****** 
Ufaklık bu kez sokağın başında bekledi onu. Diğer günlere göre 

epeyce gecikmişti. Dolmuştan indiğini görmesi ile fırladı, elini 
yakaladı. Diğer çocuklar kendilerine ulaşmadan el ele hiç olmazsa bir 
süre birlikte yürümüşlerdi. Çocuklar ellerinde defterleri, onlara 
doğru koşarken; Ufaklık, kısacık zamanda yine saçlarını okşatmış, bir 
çırpıda okulda olanları ve bu arada matematikteki başarılarını 
anlatmıştı. Onun mutluluğuna, kendi mutluluğunu katmış, kendince 
ayrıcalığını yaratmıştı. 

O, yine defterlerden birisini alıp kaldırıma oturdu. Çevresinde 
dayanılmaz bir gürültü vardı. Hep bir ağızdan matematik sınav 
sonuçlarını seslendiriyorlardı coşkuyla. Gururluydular. Gülümsedi. 
“Çok iyi” dedi… “Fark ediliyorsunuz demek.” Rast gele birkaçının 
saçlarını dideleyip probleme yöneldi.   

Hava kararmıştı. Dağılmış saçlarını düzeltirken yanında sadece 
Ufaklık’ın kaldığını fark etti. Ufaklık defterini uzatırken, sorusunu 
gösterip yanına ilişti. “Bugün biraz geç oldu ya.” dedi, “Onun için hep 
gittiler.” Sesinin tonundan, durumdan hoşnut olduğu anlaşılıyordu. 
Sadece ikisi… Mutluluğu yüzündeki gülücükte asılıydı. Elindeki kitabı 
koltuğuna kıstırırken problemi yeniden gösterdi. O kitabı fark etti, 
aldı... Bir süre inceledikten sonra oluşan sessizliği, sevecen sesi 
bozdu. “Söyle bakalım Ufaklık, ‘Küçük Kara Balık’ nasıl bir balık?” 
“Hepsini okumadım daha, ama çok inatçı bir balık” dedi Ufaklık.  
“Sonra çok cesur, çok akıllı. Seviyorum onu.”  O, defteri kapattı. “Boş 
ver matematiği.” dedi. Elini omzuna atarken, diğer eliyle burnundan 
bir makas alıp, “Seninle biraz konuşalım.”  

 Ufaklık’ı getirdiği problemlerden biliyordu. Sıradan değildi 
problemleri. Davranışları mahcup, konuşmaları sakinceydi. Küçücük 
bedeni, kendisini olduğundan daha küçük gösteriyordu. Öylesine 
kara kuru bir çocuktu. Ayrıca okumayı da seviyordu anlaşılan.  “Söyle 
bakalım.” dedi. “Senin baban ne iş yapar?” Oysa o güne kadar hiç 
birisine böyle bir soru sormamıştı. O sadece çok sevdiği matematiği, 
kim olursa olsun, sevdirmeye çalışıyordu.    

Ufaklık, çekingen bir sesle, suçlu gibi, “Öğretmen.” dedi.  
Sustu.  Hep yakınında olan, konuşurken hep gözlerine bakan, 

kara, iri gözleri ile sevgisini bir şekilde karşısındakine aktaran şu 
Ufaklık, şu yanında oturan küçücük şey nasıl da duygulandırdı O’nu. 
Küçücük omzundan tutup, kendine çekti, koltuğunun altına sıkıştırdı. 
Severken iyiden iyiye patakladı. Şimdi daha çok sevdi onu… Sessizliği 
Ufaklık’ın cılız sesi bozdu; 

—Ama şimdi öğretmenlik yapmıyor. Attılar onu. Bir matbaada 
kitap taşıyor. 

Ufaklık’ın cılız sesi, uzun süren sessizliği bozmadı, yırttı.  Boğazı 
düğümlendi, bir şeyler söylemeye yeltendi. Ne diyeceğini bilemedi. 
Daha çok bastırdı bedenine Ufaklık’ı. Sevmekten öte bir şeydi onunki 
şimdi. İçinde her türlü duyguyu barındıran bir şeydi, ama en çok da 
isyan. Ufaklık kendini kurtarıp iri gözlerini gözlerine dikti. Sessizce bir 
süre bakıştılar. Bu sefer sesi daha belirgindi. Kararlı ve emin; 

—Olsun. Benim babam yine de öğretmen. 
Boğazındaki yumruk daha da büyüdü. Yutkunurken, “Elbette 

öğretmen” diyebildi. Umarsızlık yüreğini acıya razı etmiş, hüzün 
çökmüştü bedenine… Sıktı yumruklarını, kıstı gözlerini, yüzlerce 
küfür sıralandı diline… Elleri kolları bağlı, kalktılar yürüdüler… 
Sessizce…       
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“HER OLMAZ DİYEN BİR 
TUĞLA KOYSA, ÜTOPYA 

SABAHA KURULUR” 
 

Ütopya kelimesini sık kullanmasak da içeriği yaşantımızın 

içindedir. Ütopya; varsayımsal olarak mükemmeli yaratma 

sevdasıdır.   

Ütopya terimini, 1516’da Thomas More kitabına ad olarak 

kullanmıştır. Bu romanın hikayesi 15. ve 16. Yüzyıldaki huzurlu 

ve mükemmel bir hükümete sahip olmasını istediği bir adada 

geçer. 

Platon, “Devlet” adlı ütopyasında toplumu üç sınıfa ayırır 

ve yöneticiler her sınıfa yeteneklerine göre atanır. Bu üç sınıf; 

siyasi sınıf, askeri sınıf ve çiftçiler sınıfı olarak tanımlanır. Bu 

üç sınıfın iyi çalışmasının, yönetimi mükemmel ve toplumu 

huzurlu olmaya götüreceğine inanılır. 

İnsanlar tarih boyunca birçok ütopya yazıp çizdi. 

Düşlerindeki toplumu yaratmak için çok çalışmalar yapıldı, 

yapılıyor da.  

Günümüzde de bireyci, sömürücü, baskıcı ve yok edici, 

yani Distopya anlayışına karşı; komünler, kooperatifler ve 

doğrudan demokrasi ile kendi kendini yöneten, özgür, huzurlu 

ve mutlu bir toplum yaratma ütopyası, hep idealimiz olmuştur 

İnsanların huzurlu ve mutlu olabilecekleri bir ülke ya da bir 

yer oluşturulabilir mi? 

 Başka bir dünyanın mümkün olduğunu gösteren birçok 

örnekler var. İşte bir tanesi; 

1871’de 72 gün iktidarda kalan Paris Komünü’nü de örnek 

alan köy, İspanya’da Endülüs özerk bölgesinde, başkenti  

Sevilla’ya bağlı Marinaleda köyüdür. Köy halkı, uzun 

yıllardır ütopyalarını gerçekleştirmek için çalışıyorlar. 

36 yıl   faşist Franko yönetiminde yoksullaşan ve işsiz 

kalan köylüler, 1975’te faşist yönetimin devrilmesiyle 

gündelikçi olarak çalıştıkları bir aristokrata ait, 1250 hektarlık 

alanı “tarlalar, kim çalışıyorsa onundur” diyerek 

kamulaştırdılar.  O günden bugüne kadar azim ve kararlılıkla, 

Taş üstüne taş koyarak, düşlerini gerçek kılıncaya kadar; herkes 

için ekmek, herkes için özgürlük, kültür ve barış için 

ütopyalarının peşinde mücadele ediyorlar. 

Bu köyü “Tarım İşçileri Birliği” yönetiyor. 3 bin kişinin 

yaşadığı köyde polis yok, herhangi bir suç ve ayrımcılık da yok. 

 Toprağın kamu malı olduğu, ortak üretim yapıldığı, bütün 

kararların halkın katıldığı toplantılarda alındığı, evlerin ev 

sahibinin çalışması koşulu ile köy kooperatifin kasasından 

yapıldığı, tüm öğrencilere ücretsiz yemek verildiği Marinaleda 

köyünde, çalışma süresi altı saat, karşılığında da insanca 

yaşayacak bir ücret ödeniyor. 

Bu özgür ve mutlu toplumda herkes, eşit olarak rahatlık 

payını alır. Bayrağında “barışa giden bir ütopya” yazılı köyde, 

işsizlik, dilencilik, yoksulluk ve kriz bilinmiyor. 

Burası tek aile, tek bir ev gibi. 

Başkanın makamı, arabası yok.  Kendi arabası da yok. 

Kamu malı olan evlerinin duvarlarında “ütopyaya 

yolculuk”, “sermayeye karşı sosyal savaş” yazıyor.   

Burada para ve meta değil, insan değerli. Adalet hakimdir. 

 Burada sahip olma değil, paylaşım geçerlidir.  

Marinaleda köylülerinin ütopyaları bitmemiş, devam 

ediyor. 

Che Guevara’ın ifade ettiği gibi “yalnızca düş kuranlar, 

bir gün düşlerinin yaşam bulduğunu görebilirler”. 
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Hayatın Dışından 
 

“Senin içinde kötülük var mı ki” dedi? Şaşıran bir 

tonla. 
Hiç görmemişti. 
Oysa kötülük her insanın içinde vardı. Hayatla, 

insanın yaşadığı süreyle, yaşadıklarıyla, yaşadıklarını 

algılama şekliyle garip bir matematiksel bağlantısı vardı 

içindeki kötülüğün. Biraz da umutlarıyla… 
Öncelikle her insanın hayat yılının süresi bir 

diğerinden farklıydı. Aynı süredir yaşamakta olan 

herhangi iki insan aynı yaşta olmuyordu. 
En bilinmesi gereken buydu. İnsanın bilmediği başka 

bir yaş hesabı vardı. Ve bu yaş hesabına göre ömre 

yerleştirilen yaş dönümlerine bağlı olarak değişiyordu 

içindeki kötülüğün miktarı. Ve umudun… 
İçinde iyilikle geliyordu insan canlısı hayata. Bir 

dolu umutla dolduruluyordu. Atalarının yapamadıklarını 

yapmak üzere. Söylenmese de bir çocuğun en büyük 

yeteneği olan sezgileriyle, etrafındaki her aklın niyetini 

emerek, ailesinin umutlarını, beklentilerini, 

yapılamamışları yapacak olma sorumluluğunu sırtına 

yüklenerek geleceğe yürüyordu. Pırıl pırıl bir geleceğe… 

ve koca bir hayat kollarını açmış bekliyordu gülümseyen 

bir suratla. Umut çok, kötülük hiçti bu vakit. 
Hayatın suratındaki gülümsemenin, pis bir sırıtış 

olduğunu anladığında, bir yere kadar yürümüş oluyordu 

pırıldayan geleceğe doğru. İşte o an korku dolmaya 

başlıyordu içine. Korku her zaman kötülükle gelirdi ve 

biraz da umuttan çalardı. Bu zamanlarda kötülükle 

umudun ters bir orantısı vardı. Umut azaldıkça kötülük 

artardı. Ama bir zaman sonra bu orantı bozulacaktı. 

Oysa korku ve kötülüğün doğru orantısı hiç 

bozulmayacaktı. 

Hayatın suratındaki pis sırıtışın arkasındakini henüz 

anlayamamış ama huysuzlaşmış ergen, sıkıştığı kapanın 

içinde, kandırılmış bir kurbandı artık. Kapana kısılmış 

her hayvan gibi saldırgan olacaktı. Bir zaman sonra, 

öğrenilmiş çaresizlikle ehlileşmiş olarak salıverilirdi. 

Atalar umutlarından vazgeçmeyeceklerdi. Yapamadıkları 

her şeyi sakinleşmiş insan yavrusuna yükleyebilmek için 

sabırsızlıkla ehlileşmesini umacak ve kendilerine 

yapılanların acısını çıkaracaklardı. Zaman zaman dil 

dökerek, zaman zaman zehirli umutlarla besleyerek 

hedefi gösterecekler, hayatın gülümsediğine 

inandıracaklardı onu. 

 

Yıllar geçtikçe değil de bir kapana sıkıştığını fark 

ettiğinde yaş alıyordu insan, sonra girdiği kafeste ne 

kadar hızlı ehlileştiğine bağlı olarak birkaç yaş daha. 

Geçen zamanla bir ilgisi yoktu yaşadığı sürenin. Sonra 

hiç parlamadığını anladığı geleceğe doğru yürüdükçe 

korkusu ve dolayısı ile kötülüğü artacaktı. Hayatta 

kalabilmek için tek yol kötü olmaktı. 
Kötü olmak da herkese göre değişiyordu. Kimisi 

içindeki acıyı, öfkeyi ve korkuyu etrafına tıslayarak 

kusardı, kimisi hayatla bağlantısını keserek. Kimisi 

susarak. Kimisi bencilleşirdi ne varsa alıp toplardı. 

Kimisi saldırıp, etrafını hırpalardı yersiz. Kimisi küserdi. 

Kimisi öç alırdı yakınında bulduklarından. Kimisi can 

alırdı. Kimisi güce sığınırdı korunmak için, kimisi 

paraya. Kimisi bitmekte olan umutlarını yeniden 

canlandırmak için yollar denerdi. Ve hatta kimisi 

yapamadıklarını ve yapamayacaklarını yapsın, onu 

temize çıkarsın diye çocuk yapardı kötülükten. 
Hep en çok koyan, kandırılmış olmaktı… 
Sonra… 
Bazı insan yeni bir yaş alırdı, çoğu bu kötülük 

yaşında başı kopuk hindi gibi bir panikle çırpınırken. 

Umut tamamen bittiğinde alınırdı bu yaş. Umut ve 

kötülüğün ters orantısı burada birdenbire kırılır ve 

aniden tersine dönerdi. İnsan yılıyla 35 yaşında da gelen 

olurdu bu yaşa, 80 yaşında da. Kimisi bu yaşını 

alamadan ölürdü panik içinde, huzursuz ve kötülükle ve 

hala biraz umutla. 
Ne yaparsan yap hayatın dışına kaçamayacağını 

anladığında gelirdi yeni yaş dönümü. İçindeki kötülüğün 

korkudan olduğunu fark edip, aynı zamanda korkacağın 

bir şey de kalmadığında, kötülük de kalmazdı. Aslında 

insanın hayatı boyunca yaptığı her şeyi vakit geçirmek 

için yapmakta olduğunu, her yolun aynı yere gittiğini 

anladığında. O zaman gerçekten ehlileşirdi insan. 

Ölümden kaçarak ölümü beklediğini gördüğü gün ne 

güçlü olmak kalırdı ne haklı olmak ne doğru olmak… 
Olmak kalırdı sadece. 
Ve insan o zaman olurdu. 

Hedefler, planlar, kurgular, kısıtlamalar kalmazdı. 

Hiçbir şeye isim koymaya gerek kalmazdı. Bir mancınıkla 

fırlatılmış gibi, insanların kurguladığı hayatın dışına 

kaçabilirdin o zaman. Biraz sevgi biraz mutluluk yeterdi. 

O da olursa. 

 

 

 

 

 
Ritmimi yitirdi. Hükümsüzdür diyemem! 
Yoksa aşk kanar, şiir incinir 
Kalbim hep alacaklı kalır benden 
                                     Ahmet Günbaş 
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LEYLEKLER GELDİ Mİ? 

Geçenlerde emmioğlu Bekir’i aradım. Hâl hatır sorduktan 
sonra “Leylekler geldi mi?” dedim. 

-Özlerde su kaldı mı ki, leylekler gelsin, diye yanıtladı. 
Özler, pınarlar, sulak araziler olmazsa, çiftçinin dostu 

leylekler beslenemez, yaşayamaz.  
Çocukluğumdan beri leyleklere tutkunumdur. Bu nedenle 

baharın gelmesini dört gözle beklerim.  
Leylekler önce Aksaklı özüne gelirler. Sonra da eski 

yuvalarına dönerlerdi. O kadar çok leylek vardı ki; yer 
kavgaları olurdu. Evlerin dışındaki adam boyundaki 
tuvaletlere bile yuva yaparlardı. 

Hayvanlar, bizim yaşam ve mutluluk kaynağımız. 
Avanoslu öğretmen arkadaşım Ahmet Özbek, Kızılırmak 

kıyısında ördeklerin kuluçkaya yattıklarını, yakında 
yavrularının çıkacağını anlatmış ve fotoğraflamış. 

Manavgat’ta yaşayan biri olarak Avanosluları kıskandım 
doğrusu. 

Manavgat ırmağı kıyılarında yaşayan kaz ve ördeklerin 
yavru çıkarmalarına olanak tanımıyoruz.  

Geçen yıldı. Bir oltacının yanına yaklaştım. “Rastgele” 
dedim.  

Söyleşirken otların arasında kaz yumurtalarını gördüm. 
Balıkçı: “Geçen gün ben de buldum. Yumurtaları götürdüm. 
Çok taze. Bunları da sen götür” dedi. 

Çok üzüldüm. 
Birkaç gün sonra; o yumurtaların yerinde yeller esiyordu. 
Avanosluları kıskandım.  
Kaz ve ördeklerin yumurtalarının korunmasını 

Manavgat’ta başaramaz mıyız?  
Kuşlar, tüm canlılar gibi yavrularıyla güzel ve sevimli.  
Ördeklerin, kazların yavrularıyla birlikte Manavgat 

Irmağında yüzdüklerini, çimenlerde otladıklarını seyretmek ne 
kadar doyumsuz bir güzellik olurdu. Hele hele çocuklar ne çok 
severlerdi.  

Keşke üzerimize düşeni yapabilsek, bu hayvanları 
yumurtalarıyla koruyabilsek. 

Ördek ve kazları yavrularıyla birlikte yüzerken, beslenirken 
görmek nasıl istenmez?  

 
Evimin çevresinde; kuşlar, sincaplar, karıncalar bıraktığım 

ekmek ve yemek artıklarını yiyorlar. Kendileri için kaplara 
koyduğum suları içiyorlar.  

Özellikle sincapların 
bahçemdeki çevik 
hareketlerini gözlemek 
bana mutluluk veriyor. 

Sincaplar, kediler 
gelince kuş sesine benzer 
bir sesle ciyaklıyorlar. 
Sanırsınız beni yardıma 
çağırıyorlar. Kedileri kovuyorum, sincaplar rahatlıyor. 

Asmaya taktığım kuş evlerine baştankara kuşları 
yerleştiler. Ürkek olan baştankaralar, serçeler yuvalarına 
yaklaştığında çok cesur oluyor, onları kovalıyorlar. 

Ne han ne hamam. Yaşadığım yerde mutluyum. 
 

 

BİR ISLIK ÇALIVER 
Bilirsin 
her insan ölecek yaştadır biraz 
o yüzden eylüle meylüle bakmam 
gecenin şakağına sıkarım mahzunluğunu 
kimseyi takmam. 
bilirsin 
seni sevmelerim acemi, asi 
"vuslatın bir başka alem" 
ayıptır söylemesi. 
artık çalabilirsin o şarkıyı 
anısı kalmadı.. 
kaza süsü verip salaş susmalarına 
ölürüm takvimleri 
fazla vakit kalmadı. 
adının hizasındayım, voltada 
"iyiyim" demelerinden öpüyorum seni 
şu ekmek gözüme dursun 
bir kahpeliği emzirir güneşin doğuşu 
oysa bütün acılar çoktan çekildi 
bunlar akşamdan kalma arabesk isyanlar 
ayartır gökyüzünü aynı hüsranla 
iki martı yontup 
tükürür tan vaktini 
iki çığlık mavisi 
senin dudaklarınla. 
iyisi mi fazla uğraşma bunlarla 
bırak kim çekerse çeksin üstümüze 
şehrin en acemi karanlığını..  
günbatımıymış, falanmış boş ver 
ben seni 
uzun namlulu bir çığlık gibi 
sevmesini de bilirim 
yeter ki bir ıslık çalıver. 

 

 
YA KEBİKEÇ 

El yazmalarının haşere saldırısına uğramasını önleme 
umuduyla üzerlerine yazılan bir tılsımdır “YA KEBİKEÇ”. 

Süryani ya da Hint mitolojisindeki, böceklere hükmeden bir 
meleğin adından gelmektedir. Aynı zamanda el yazmalarında 
kullanılan zehirli mürekkep adıdır. 
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SÜRPRİZ BOMBA 
Ayda bir ziyaretine gelen muhasebeci, bu sefer boş 

çantayla dikilmişti Hoca’nın karşısına. Hatta o boş çantadan 
uzayarak giden masraflar, faturalar, kiralar ve ödeme 
makbuzlarından başka bir şey çıkmamıştı. 

Durum kötü, dedi seyrek bıyıkları boncuk boncuk terlemiş, 
orta yaşlı adam, gelirimiz her geçen gün azalırken giderlerimiz 
çığ gibi büyüyor. Bu böyle bağışlarla, aidatlarla olacak şey değil 
Hocam. Bir çözüm bulmalıyız, bir çıkar yol... 

Hoca, şeytani bakan kara gözlerini muhasebeciye dikerek 
adamı tartmaya, doğru söyleyip söylemediğini anlamaya 
çalışıyordu. Bu, seyrek bıyıklı tombalak, kendi ellerinde 
büyümemiş olsa yalan söylediğini, hatta kendisinden para 
çaldığını bile düşünebilirdi. Fikri bir an gelip gitti; bu hastalıklı 
düşüncesinden dolayı kendine kızdı. Bu dini bütün adam hırsız 
olsaydı şimdiye kadar bir yanından belli olurdu. On yıldır giydiği 
soluk gömleği, kır şalvarı değiştirir de insana yakışır giysiler 
alırdı. 

Gerçi bunun gibilerin ne yapacağı belli olmaz, diye geçirdi 
yine içinden, dıştan anlaşılmasın diye görece yoksulluğunu 
sürdürürken banka hesaplarında yığınaklar yapıyor olabilirdi. 
Ya da bilmem neredeki kardeşinin üzerine aldığı tapularla 
gayrimenkul zengini çıkabilirdi. Neden olmasındı? 

Aylık dökümün hazır mı, diye sordu Hoca, pembe yanaklı, 
terlemiş bıyıklı muhasebeciye.  

Adam çantasında hazır tuttuğu kâğıdı sessizce Hoca’nın 
önüne koydu. Bir adım geri çekilerek okuması için zaman 
tanıdı. Hoca, tüm gider kalemlerini gözden geçirse, sonra başını 
kaldırıp onaylasa, muhasebeci derin bir nefes alacaktı.  

Beklediği olmadı. Hoca, aylık dökümü gözden geçirmeyi 
bırakıp muhasebecinin üzgün, kara gözlerine baktı. Otur 
evladım, dedi, peki ne yapacağız, bu darboğazı nasıl aşacağız? 
Bu soru aslında kendineydi. O anda sanki binlerce müridi 
gözlerini dikmiş, kendisinden çözüm bekliyor gibiydi. Zemzem 
işi elimizde patladı, dedi, kâfirlerin şikâyeti, bizim 
beyanlarımızdan üstün tutuldu. Neymiş efendim, bizim 
zemzemimiz Kabe-i Muazzamanın Hacer-i Esved köşesindeki 
kuyudan değilmiş. Normal memba suyunu satıyormuşuz. 
Satacağız tabii dangalak! Sen niyete baksana! Sen o suya 
eklediğimiz yüce maneviyatı görsene!  Sana temiz su 
içirdiğimize razı olsana! Musluk suyunu doldurup içirsek daha 
mı iyiydi? Biz de bakanlığa sırtımızı yaslamış, sağlıkçılar emin 
ellerde diye güveniyorduk. Meğer adamlar alttan alta 
bileniyorlarmış bize. 

Elbette bilenecekler Hocam, dedi tombalak muhasebeci, 
geçen ay tenzilciler de girdi zemzem işine. Trakya’da bir 
şişeleme tesisi kurdular. Artık piyasada ne kadar zemzemci 
varsa silinip gidecek. 

O zaman, Sakal-ı şerif işine ağırlık vereceğiz, dedi Hoca, öyle 
ayda birkaç tel satmayla bu çark dönmez. Çoğaltalım, yayalım 
bu işi. Ayda iki yüz, üç yüz tel satmalıyız mesela. Avrupa’ya, 
Afrika’ya, hatta Amerika’ya bile göndermeliyiz. Alıcıyı 
bulduğumuzda fiskos bombasını patlattık mı parayı kırar 
geçeriz. 

Fiskos neyi, diye sordu tombalak muhasebeci, Hoca’yı 
anlamadığı bakışlarından da okunuyordu. 

Beyaz yalan uyduracağız evladım, dedi Hoca, elimizdeki 
sakalın tek olduğunu, çok kıymetli olduğunu, bu işin gizli 
olduğunu, fısıldayacağız karşı tarafa. Ha, fiyatlarımızı da yüksek  

tutarsak inanırlar elbette. Bir de teslimatta özel kurye 
kullanacağız. Unutma, bu yapacağımız çok önemli bir ticaret. 
Hem sevap hem de... Medine hurmasını andıran, derisi sarkmış 
parmaklarıyla para işareti yaptı Hoca. Nasılsa Allah bizi affeder, 
dedi, keyfimizden yapmıyoruz ki bunu; dinimizi yaymak, 
cemaat-i müsliminin sayısını arttırmak için yapıyoruz. Cihat 
sayılır bu cihat. Hal böyle olunca, beyaz yalanın tırnak kadar 
günahı yoktur huzur-u mahşerde. 

Tombalak muhasebeci omuzlarını düşürdü. Belli ki sakal-ı 
şerif işinde de gelecek görmemişti. O işi de Küheylancılara 
kaptırdık Hocam, dedi, biliyorsunuz kültürcüler onların elinde. 
Elçilerimizin doğal konumlarını kullanarak el altından tüm 
dünyaya yaymışlar bu işi. Adamlar neredeyse ayda beş yüz tel 
sakal satıyor.  

Doksan dokuzluk tespih işine girsek, diye sordu çaresiz kalan 
Hoca, sarık imameli yaptırır, üzerine Arapça yazılar yazdırır, 
Mekke’den ithal ettiğimizi söyleriz. İmamelerine hurma ağaçları, 
deve kervanları gösteren mercekler yerleştiririz... Bir de üstüne, 
bu tespihler Eshâb-ı Kiram sülalesinin imalatıdır, diye kulaktan 
kulağa bir fısıltı yayarız. Oh! Satışları gör sen! 

Yalan mı söyleyeceğiz, diye sordu tombalak muhasebeci, bu 
yaptığımız Allah katında... 

Beyaz, diyerek sözünü kesti Hoca, beyaz yalan evladım. Tabii 
ki İstanbul’da yaptıracağız tespihleri. Bizim insanımız aç, işsiz 
gezerken dışarıya dolar saçmak bize yakışır mı? Tombalak 
muhasebeci yine umutsuzca bakınca Hoca dayanamadı. Ne oldu 
evladım, diye sordu, tespih işini de mi kaptırdık birilerine? 

Tespih ticareti Cahililerin tekelinde Hocam, dedi tombalak 
muhasebeci, diyanetçilerle beraber çalıştıkları söyleniyor. Onlar 
da Bursa’ya kurmuşlar tespih imalathanelerini. Ürettikleri 
tespihleri Mekke’ye götürüp orada hacılarımıza dolarla 
satıyorlarmış. 

Peki, dedi Hoca. Hangi alanda ticaret yapacağını, Nailağa 
cemaatini nasıl ayakta tutacağını düşünüyor, bir türlü işin 
içinden çıkamıyordu. Misvak işine girsek, diye sordu. Malûm, 
içinde neler olduğu belli olmayan macunları, fırçaları kullanmak 
istemeyen pek çok müridimiz var. Her biri gözlerini dikmiş, 
bizden çözüm bekliyorlar. Domuz kılından fırça üreten şer 
odaklarının tekerine çomak sokmuş oluruz böylece. 

O işin de boku çıktı Hocam, dedi muhasebeci, internet 
sitelerine baktığımızda onlarca misvak satan var. Ucuzunu 
almak varken, vatandaş niye bir yığın para versin?  

Bu soru üzerine Hoca, peki, ne yapalım evladım, diye sordu, 
bunca yıllık cemaatin kapısına kilit mi vuralım? Hükûmetin 
desteğiyle bu işler yürümüyor işte. Aldığımız üç kuruşluk yardım. 
Onu da nereye harcayacağımızı bilemiyoruz. Eskiden 
camilerimizde iyi bağış toplanırdı. Bir yandan derinleşen 
ekonomik kriz, diğer yandan mantar gibi çoğalan cemaatler 
musluklarımızı kapattı. 

Hocam, dedi tombalak muhasebeci, benim aklıma bir proje 
geliyor ama... Nasıl desem, nereden başlasam, bilemiyorum. 

Amman evladım, durduğun hata, dedi Hoca, haydi anlat da 
bir çıkış bulalım. 

Cehennem, dedi genç adam, hepimizin korktuğu tek şey 
cehennem azabı. Hoca, gerisini nasıl getireceğini merak 
ettiğinden muhasebecinin sözünü kesmiyor, ağzından 
dökülecek sözleri sabırsızlıkla bekliyordu. Cehennem, deyince 
aklımıza ne gelir, diye bir cümle daha attı ortaya. Sonra durup, 
uzun uzun düşündü muhasebeci.   

Hoca da düşündü. Bu bir soru muydu yoksa tespit mi 
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Tombalak muhasebecinin, ikidir gözlerine baka baka, 
Cehennem, demesi biraz canını sıkmış, bir şey ima ettiğini 
sanmıştı. Ancak genç adam sözlerine devam edince bu 
düşünceden sıyrıldı. 

Cehennem demek, ateş demektir Hocam. Dini ne olursa 
olsun, her insan az da olsa Cehennem’de yanmaktan korkar, 
değil mi? O zaman biz de ne yapacağız? 

Cehennemin kapısına mühür vurduracak değiliz ya 
evladım, dedi Hoca, ne yapacağız sen söyle! 

Ateşe dayanıklı kefen satacağız, dedi fısıldayarak genç 
adam, yanmaz kumaştan, cehennem ateşine dayanıklı Kubbeli 
Mehmet Hoca Kefenleri... Kulağa nasıl geliyor? 

Bedene nasıl geldiği daha önemli, dedi gülerek Hoca, gel 
seni alnından bir öpeyim. Yemin billah ederim ki bu fikir 
şeytanın aklına bile gelmez. Çok paralar kazanacağız evladım. 
Hem cemaatimiz kazanacak hem de biz. Yalnız, nasıl olacak bu 
iş? Maliyeti ne olacak, biraz teferruata girer misin? 

Hemen şu an aklıma geldi Hocam, dedi tombalak 
muhasebeci, enine boyuna bir araştırma yaptığımda size 
gereken bilgiyi veririm. 

O zaman durma, dedi Hoca, kaybettiğimiz her an bizim 
zararımızdır. İyice araştır, rapor tut, sonra gel enine boyuna 
konuşalım. Ayrıca unutma, kimseye en küçük bir şey söylemek 
yok. Aksi halde projemiz başlamadan sona erer. 

Genç adam, Hoca’nın huzurundan kalktığında oldukça 
mutluydu. Kapı önündeki ayakkabılarını giydikten sonra 
ayakları yere basmadan, uçarcasına çıkıp gitti. 

Hoca da mutluydu. Dünyanın dört bir yanından akacak 
paraları görebiliyordu sanki. Projeyi hayal etti. Hiçbir cemaatin 
haberi olmadan kurulacak bir imalathane, sessizce çalışacak, 
bolca yanmaz kefen stoklayacaktı. Eldeki mallar yeterli miktara 
ulaştığında reklama başlayacak, ne kadar ürün varsa hepsini 
paraya çevirecekti. Servetine servet katacaktı bu iş. Bir de bu 
işin patentini alabilirse keyfine diyecek olmayacaktı. Tombalak 
muhasebeci hakkında yanlış düşüncelere kapıldığı için kendine 
kızdı. Eli, yüzü nurlu bir gençti işte. Cemaatini, şeyhini 
düşündüğü her halinden belliydi. 

İki gün sonra genç adam yine çıkageldi. Koltuğunun altında 
kırmızı bir klasör taşıyordu. Yanmaz kumaşın metresinden, 
verilecek siparişin miktarına, kiralanacak binanın bedelinden 
ödenecek verginin miktarına, paketleme masrafından, 
çalıştırılacak elemanların toplam maliyetine, reklam ve dağıtım 
masraflarından, bu iş için açılacak internet sayfasının bedeline, 
hatta işletmenin sigorta masraflarına kadar her şeyi 
hesaplamış, madde madde yazmıştı.  

Bu miktar nedir, diye sordu Hoca, alttaki toplamı 
göstererek.  

İki milyon, diye yanıtladı tombalak muhasebeci, iki milyon 
harcama yaptığımızda altı ay içinde on iki milyon kazanacağız. 
Yani Hocam, bire altı...  

Hoca’nın bakışları donup kaldı. Oysa o, dört milyon 
yatırdığında kazanacağı yirmi dört milyonu düşünüyordu. 
Ağzını yayarak gülümsedi. Hatta ardından bir kahkaha attı. 
Tamam, dedi, kalk, hemen gidelim, hazırlıklara başlayalım. 
Ancak o, sigorta masraflarına hiç gerek yok. Sokağa atılan para, 
yanmaz kefen fabrikası yanacak değil ya! Güzelce okur, dört bir 
yanından üfleriz evladım. Elli bin lira eksilt o maliyeti.  

Olur, diyen muhasebeci, Hoca’nın yüzüne gülümseyerek 
baktı ve en alttaki elli binin üzerini çizdi. 

 

Sağ olsun, muhasebeci Hoca’yı hiç yormuyor, onun yerine 
pek çok yere koşuyor, tüm sorunları bir bir çözüyor, bağlantıları 
kuruyordu. Binalar kiralandı, paketleme elemanları tutuldu, 
yanmaz kumaş siparişleri verildi. Hatta Hoca kefenin markasını, 
reklam sloganını kararlaştırmıştı: Kubbeli Kefenleri! Her şey 
yanar, Kubbeli’nin dualı kefenleri yanmaz! Cehennemde bile... 
Kulağa ne hoş geliyordu! 

Bir hafta sonra her şey hazırdı. Muhasebeci, yapılacak 
ödemelerle ilgili bir liste yapmış, alt alta yazıp toplamıştı. Genç 
adam o kadar titiz çalışmıştı ki, bir milyon dokuz yüz elli bin 
tutacak eder bir milyon sekiz yüz bine düşmüştü. Daha ilk 
günden yüz elli bin kâra geçen Hoca’nın keyfine diyecek yoktu. 
Öğleden sonra bankaya gidip parayı çekti. Üzeri dualı bir torbaya 
doldurup banka çıkışında muhasebeciye teslim etti. Genç adam 
bir, iki gün içinde ödemeleri yapacak, imalathane kumaşlarla 
doldurulacak, bir hafta sonra çalışanlarıyla birlikte her şey hazır 
olacaktı. Çok kazanacaktı çok! 

Allahaısmarladık, dedi Hoca’dan ayrılırken tombalak 
muhasebeci, size günlük olarak yaptıklarımın bilgisini veririm. 
Yalnız, yalvarırım, siz de bu işle ilgili kimseye bir şey söylemeyin. 
Sürpriz bir bomba olsun bizimki. 

Sürpriz bir bomba, diye fısıldadı Hoca. Çok mutluydu. İçinde 
hoplayıp zıplayan bir çocuk vardı sanki. Banka önünde bekleyen 
makam arabasına bindiğinde aynadan sureti yansıyan şoföre 
bakıp gülümsüyordu. Haksız da sayılmazdı. Daha birinci günde 
bilmem kaç bin top kumaş siparişi verildiğini, ödemesi 
yapıldığını, üç gün sonra malı teslim alacağını söylüyordu 
muhasebeci. İkinci gün kefen ambalajlarının basıldığını, iki gün 
sonra matbaanın getirip teslim edeceğini bildiriyordu. Üçüncü 
gün, işletmede paketleme işinde çalışacak otuz kişinin 
bulunduğunu, her birinin pazartesi günü işe başlayacağını 
müjdeliyordu. Ruhsat işlemleri henüz sonuçlanmamıştı ama iki 
gün sonra resmi olmayan açılış hayır dualarıyla yapılacaktı. 

Hoca, onca yoğunluğunun arasında sık sık muhasebeciyi 
arıyor, işlerin nasıl gittiğini soruyor, gelişmelerle mutluluğuna 
mutluluk katıyordu. Kurulacak işin ne olduğunu söylemese de 
müritlerinden bazılarına pek yakında sürpriz bir bomba 
patlatacağını, tüm ülkenin kendisini konuşacağını müjdeliyordu. 

Cumartesi akşamı, hemen hemen her şeyin hazır olduğunu 
bildirdi muhasebeci. Sadece elektriklerde küçük bir problem 
vardı. Pazar günü onu da çözdürecek, açılış yapılmadan önce 
Hoca’yı götürüp işletmeyi baştan aşağı gezdirecekti. Ne iyi 
insandı bu genç adam! Bir de durduğu yerde günahını almıştı 
garibanın. 

Pazar günü öğleden sonra telefonu çaldığında müritleriyle 
toplantı yapıyordu Hoca. Ekranda muhasebecinin adı görünce 
konuklarından izin alıp açtı. Bu, soluk soluğa konuşan tombalak 
muhasebeci olamazdı! O sakin, kararlı adam gitmiş, yerine 
telaşlı bir çocuk gelmişti.  

Ne diyordu o? Elektrik kontağı mı diyordu? Kıvılcım mı 
diyordu? Önce hatlar tutuştu, sonra panonun yanındaki 
kumaş topları mı diyordu? Canlarını zor kurtardıklarını mı 
söylüyordu? İtfaiye gelene kadar her şey yanıp kül mü 
olmuştu? Cehenneme dayanıklı yanmaz kumaşların şu 
dünya ateşine dayanamadığını mı söylüyordu? Top top kül 
olduğunu mu söylüyordu? Bir milyon sekiz yüz elli bin 
liranın duman olup gittiğini mi? Sigorta da yoktu üstelik! 
Allaaaaah! Allaaah! Yandım Allaaaah! Cehennem’de 
yakıyorsun, bu dünyada yakma Allaaah! 
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MUSKA 
 

1980 öncesinin o çok hareketli ve aynı zamanda da 
tehlikeli günleri. Öğretmenlik yaptığım köyle ilçe arası 21 km ve 
bunun 6 km. sini yürümek zorundayım.  Yolda da rastgele 
araçlara bindiğim için her zaman tehlike altındayım. 

Köyde “cinci” tabir edilen bir hoca var ve aramız çok iyi. 
Benim ilçeye tek başıma gidip gelmemden endişe duyduğu için 
bir teklifte bulundu: 

- “Hocam, senin için çok korkuyorum. Sana çok etkili bir 
muska yazayım da hiç kimse kem gözle bile bakamasın.” 

Hocaya teşekkür edip benim böyle şeylere inancım 
olmadığını söyleyerek başımdan savmak istedim ama o kadar 
ısrarcı ve iyi niyetliydi ki, kıramayıp “peki” dedim. Hemen, el 
büyüklüğünde kirli sarı renkte bir mumlu kâğıt çıkarıp büyük bir 
istekle işe koyuldu ve kısa süre sonra zafer kazanmış bir 
komutan edasıyla üçgen şeklinde katlanmış muskamı elime 
tutuşturdu: 

- “Şimdi bunu yengem bir bezle güzelce sarıp senin 
ceketinin sağ koltuk altına diksin. Evvel Allah bundan sonra hiç 
kimse kılına bile dokunamaz.” 

Dediğini aynen uyguladık ve koruyucu muskam benimle 
birlikte 4-5 yıl koltuk altımda gezdi. Bu arada da ulaşım yönü 
daha iyi olan başka bir köye naklimi yaptırdım. İşin ilginç yönü 
orada da başka bir cinci hoca vardı ve daha ilginci onunla da 
aram çok iyiydi. Konuşma arasında koltuğumun altındaki 
muskadan söz ettim ve içinde ne yazdığını merak ettiğimi 
söyledim. “Ver, okuyayım” deyince de dikili yerden söküp eline 
verdim. 

Hoca, muskayı dikkatlice açıp sessizce okurken, aynı 
zamanda elindeki kâğıdı çevirip duruyordu. Sonra da bana 
doğru tutarak öfkeyle söylendi; 

 - “Bu adam ne biçim muska yazmış, anlamadım gitti! 
Şuraya bak, şu köşede “Mikail”, şurada “Cebrail”, şurada 
“İsrafil” yazıyor. Bunlar tamam da şu köşeye niçin “Azrail” 
yazdığını anlamadım. Azrail’li muska mı olur be?” 

Biz gülmeye başlayınca daha da sinirlenerek; “En iyisi mi 
sana bir zarar vermeden ben bunu yok edeyim.” diyerek 
sobanın içine attı. Böylece de benim muskayla korunduğum 
dönem sona ermiş oldu. 
 

 
 

YALAYALPA 
 

Özlem sarılmış anıların eskittiği 
Bulutlara yüklediğim düşleri 
Kama kılıçlarını kuşanan kışlara 
Küskün rüzgârlar taşıdılar 
 
Sorumsuz denizlerde dalgalandım 
Esrik yalayalpa 
Sincap çevikliğindeki düşlerim 
Kestane güzlerinde kaldı 
Kuramsız 
 
Delikanlı bir kavgada söyledik  
Türkülerimizi 
İlkyaz güneşini özlerken 
 
Ya sen gel 
Ya sen gel 
Ya da sen gel 
Kağşasın dünya 
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