
 



 
SAĞDUYUDAN KURTULSAK MI? 

Sağduyuyla mücadele etmek de sağduyunun gereği 
aslında.  

Çünkü sağduyuyla doğru şeyler kadar yanlış şeyler de 
yapılagelmiştir. 

Sağduyuyla gündelik deneyimlerimizin ve bu deneyimler 
yoluyla edindiklerimizin kadar doğru olduğu öğretilen şeylere 
göre davranırız. Sağduyunun doğal bulduğu şeyler, alışık 
olduğu şeylerden ibarettir.1 

Alışkın olduğumuz şeyler ise kendi kararımızla alıştığımız 
şeyler olduğu kadar alıştırıldığımız şeylerdir. 

Kendi deneyimlerimiz de alıştırıldığımız da yanlış 
çıkabilir.  

Kanı stoklarımız var. Bu kanılarımızın bir kısmı 
deneyimlerimizden geldiği gibi büyük çoğunluğu ise bize 
aktarılmıştır. Mirastır. Mirası yemek helaldir de bazen reddi 
miras gerebilir.  

Binlerce yıl güneyden kuzeye akan Nil Nehrinin 
kıyılarında yaşayanlar Fırat’ın ters akan suyunu görünce hayli 
şaşırmışlardı.  

Odamın duvarında asılı Yeni Zelanda merkezli dünya 
haritasını görenler haritanın ters olduğunu ve düzeltilmesi 
gerektiğini söylüyorlar. Çünkü Türkiye’yi görmek için aşağıya, 
sol alta bakmak gerekiyor! Bize göre de Yeni Zelanda taa 
aşağılarda bir yerde dünyanın altında olmalıydı. 

Yine sağduyulu şekilde bizim sabit durduğumuz ve 
güneşin döndüğüne, doğduğuna ve battığına inandık. 

Bu sağduyuya dayanan kanımıza, yargımıza inancımız ve 
bu inançla şekillenen dilimizin kalıpları içinde Galileo’dan 
hayli zaman geçmesine karşın “gün doğdu hep uyaandık 
siperlere dayandık” diye marşlar söylüyoruz ve gün batımını 
izliyoruz.  

Hele etnik ve dinsel sağduyularımız daha da berbat. 
Çingene çalıp Kürt oynamaya devam etmektedir 
sağduyumuzda. Hele ve hâşâ Yahudi, Rum ve hattaa sözde 
Ermenilerle, sağduyumuzla yaptığımız iyi şeyler olmamıştır. 

Bizim sağduyumuz, benim kendi irademle elimle yüzümü 
serinlettiğim gibi ağacın yapraklarını da kendi iradesiyle 
salladığını düşünmüştü. Binlerce yıl hareket eden nesnelere 
bilinçli can sahibi varlıklar kişileştirdik ve ona göre davrandık 
ve hâlâ da kamyonuyla konuşarak kızıp seven Türk şoförü 
gibi, öyle davranmaya devam ediyoruz. 

Yine gözümüzü kapatınca karanlık açınca ışık olmasına 
bakarak sağduyulu bir şekilde ışığın gözümüzden çıktığına ve 
nesneleri aydınlattığına inanmıştık. Işığın nesneler üzerinde 
kızartıcı ve hatta yakıcı etkileri de bilindiğinden gözün ve 
bakışın nesneleri etkileyeceğine de inandık. Tanrı hepimizi 
kem gözlerden korusun ve nazar etme n’olur sonucuna da 
peşinen ulaştık. 

Bilimciler ve felsefeciler bu sağduyuları ortadan 
kaldırmaya çalışırlarken hayli kayıplar vermiştir ve vermeye 
devam etmektedirler. 

Solak ile sağlak arasındaki fark şudur ki; solak, sağlak için 
normal olanı düşünerek yapmak zorunda kalandır. 

Sağduyularla mücadele edenlerin vardığı sonuç ise 
normalin ve normaalin patalojik olduğudur. Normaaal! 

  
 

ÇOCUKLUMUN RAMAZANI 
 

Ramazan denildiğinde aklıma hep çocukluğumdan iki 

kare gelir; Birincisi, öndekinin elinde bulunan gemici 

fenerinin aydınlattığı çığırda yürüyen ramazan davulcusu. 

- Çığır, karda iki kişinin yan yana gidemeyeceği kadar dar 

yolaktır.- İkincisi, üzerinde sahurların değişmez yemeği: 

dumanı tüten pilav ve üzüm hoşafının bulunduğu yer 

sofrası.  

Yıllar sonra bir şiirimde şöyle çizmişim çocukluğun 

ramazanlarını: 

 

kanlı bıçaklı oruçlara inat 

karanlıkta yürüyen bir gemici feneridir 

çocukluğumda kalan sahurlar 

 

keşke bilmesem bildiklerimi 

 

Anadolu’nun İslam inancı biraz kendine özgüdür. Her 

şeyden önce hoşgörülüdür. Çocukluğumun 

ramazanlarından yaklaşık kırk yıl sonra, yirminci yüzyılın 

sonlarına gelindiğinde, annem pazara giderken yolda 

sıkmabaş bir genç kadın, onu durdurur ve başörtüsünün 

yanlarından saçlarının göründüğünü, saçlarının 

görünmemesi gerektiğini söyler. Annem, seksene yaklaşan 

yaşından beklenmeyen bir çeviklikle bir çekişte açar 

başörtüsünü, başına iki yana sallayarak özgürleştirir ak 

saçlarını ve ağzının payını verir sıkmabaşa.  

Babamın amcasının eşi olan bir Fethiye yengemiz 

vardı. Ben küçüktüm. Bir gün onlardayken Abaza kökenli 

bir kadın gelmişti. Şimdi hangi nedenle geldiğini 

anımsamıyorum. Her yeni tanışmada olduğu gibi o kadına 

da çocuklarının olup olmadığı sorulduğunda yanıtı ilgi 

çekiydi. Bu, belki de başka ilden gelme olan kadın, dinsel 

öğretisinin gereği olarak çocuklarının adlarını şöyle 

söylemişti: 

-Hikmetilahi (Hikmet ilahi), Cemalilahi (Cemal 

ilahi)… 

Yengem hemen araya girmiş ve sözü gediğine 

yerleştirmişti. 

-Bir tane daha olursa, onun adını da “Şeytan Külahi” 

koyarsınız. 

 

Oysa bizler de Hanefi mezhebindendik. Gerçi dinsel 

olgu yaşamımızı pek etkilemezdi. Ramazan aylarında oruç 

tutulur. Bu etki ile özellikle kadınlar namaza da 

başlarlardı. Ramazan’dan sonra da sürdürülmeye çalışılan 

namaz, özellikle çalışma koşullarının da etkisiyle birkaç 

hafta bile geçmeden gelecek ramazana kadar unutulurdu. 
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Guy Deutscher, Dilin Aynasından Kelimeler Dünyamızı Nasıl Renklendirir? Çeviren: Cemal Yardımcı, Metis Yayınları, İstanbul, 2013, s.233. 



 
HAMİYET 

Remzi, yorgun argın sokağa girdiğinde, aklı hala 
sınavdaydı. Bu sınavı atlatırsa, kalanlar daha kolaycaydı. Gece 
neredeyse uyumamıştı. Kahvaltı öylesine… Sınav sonrası, ta 
Cebeci’den Çinçin Dörtyol’a yürümek cabası...  Acıkmıştı da 
üstelik. Koltuğunun altındaki iki kitap bile ağır geliyordu. Eve 
yaklaştığında annesinin gölgesini gördü pencerede. Tarhana 
çorbası koktu mis gibi. Açlığı daha bir depreşti. Hızlandırdı 
adımlarını gücü yettiğince…  Ev tek katlı bir gecekondu.  Birkaç 
gecekondunun ortaklaşa kullandığı bahçenin duvarı bile yok. 
Tahta parçalarıyla, belli olsun diye oluşturulmuş bir sınır… 
Kapı pencere neredeyse eğreti… Çatı, yarı teneke, yarı 
kiremit…  Her şey ortada… 

 Mahallenin bilinen tek okuyanıydı Remzi. Belki bu 
yüzden, belki olgun, sevecen tavırlarından arkadaşları 
arasında sayılır, sözü dinlenirdi. Babası daha Remzi doğmadan 
taşınmış, buraya, hemşerilerinin yanına sığınmıştı. El birliği ile 
bir gecekondu da ona yapmışlardı. Günü birlik, ne iş olursa 
yaptı evini geçindirmek için. Herkes öyleydi mahallede. 
Kimsenin belli bir işi yoktu. Hatta kimse kimsenin, ne iş 
yaptığını bile bilmiyordu. Karakola düştükleri de olurdu zaman 
zaman… Suçları daha çok sıradan olduğu için ya karakoldan ya 
mahkemeden bırakılırlar ya da kısa bir süre hapis yatarlar, 
sonunda aynı yaşantılarına dönerlerdi.  

 Mahallede, özellikle o sokakta o kadar çok çocuk vardı 
ki, Remzi doğduğunda kimse umursamadı bile. Duyanlar 
kapıdan, öylesine bir görünüvermişlerdi. Ölümlerde de 
öyleydi. Sevinç ne kadar sıradansa, üzüntü de o kadar 
sıradandı. En zoru geçimdi…  

 Bu kargaşada Remzi’nin babasının karakola düştüğü 
haberi geldi bir gün. Sonra mahkeme, sonunda mahpus…  
Suçunu kimse bilmiyor. Annesi kucağında Remzi ile iki kere 
ziyarete gitti gitmedi, öldüğü haberi geldi cezaevinden. 
Kalakaldılar bir başlarına. Bir süre komşularının yardımlarıyla 
yaşadılar. Evlenmedi annesi. Temizlik işlerine gitti biraz daha 
iyi mahallelere. Oralarda ailelerin okuyan çocuklarını görüp 
hep imrendi onlara…  

****** 
Remzi içeri girdiğinde, kondunun yola bakan penceresi 

tıkladı. Uçurulan haber, akşam Kadıgilin evde, eğlence 
olduğuydu. Mutlaka gelmeliydi. Eyvallah çekip annesine 
sarıldı. Sınavının iyi geçtiğini anlattı sevecen sesi, gülen 
yüzüyle. Annesinin gururlu yüzüne yüzünü yapıştırdı, sarıldı, 
sıktı sıktı… 

Ay, ışığını aşağıya salabilmek için, kendisine musallat 
olmuş bir bulut parçasıyla cebelleşiyordu. Sokak alaca 
karanlıkta bütün çirkinliklerini saklamış, gündüzün gürültüsü 
evlere çekilmişti. Remzi sakin sokakta, ağır adımlarla Kadıgilin 
avluya girdiğinde, sekide oturan ufak tefek, tedirgin bir 
karartıyla karşılaştı. Büzüşmüş, başı önde, hiç tepki vermeden 
öylece duruyordu. Soran gözlerle bakarken, makyajı acemice 
yapıldığı belli, bir çift kara gözle karşılaştı. 

Serin bir Ankara sonbaharı hakimdi havaya. Her yıl bu 
günler, kimi aileler, birkaç haftalığına memleketine 
gittiklerinden, gençlere muhabbet için uygun ortam doğardı. 
Muhabbet, kimi kez eğlenceye dönüşür, eğlenceye de yeni 
yetmelerden uzak, ileri gelenlerden gizli, kaçamaklar 
eklenirdi.  

 
Remzi, karmaşık duygularla, iki kişinin ancak 

sığabileceği sekiye sakınarak ilişti. Yanına oturduğu küçücük 
beden daha da küçüldü. Ay, fırsat buldukça gönderdiği ışığıyla, 
kısa süreliğine de olsa ortalığı ışıtıyor, çevrenin daha iyi 
görülmesini sağlıyordu. Eğreti entarisinin üzerine dökülmüş 
siyah uzun saçları yüzünü gizliyordu. Bıkkın gözlerle Remzi’ye 
baktı. Remzi tam soracaktı ki, küçücük, çelimsiz bedeni ile 
uyumsuz, kararlı, öfkeli sesiyle soru ondan geldi; “Siz 
umarsızlık nedir bilir misiniz?”  Remzi hiç beklemiyordu böyle 
bir soru.  Epeyce bir sessizlikten sonra yine o konuştu; 
“Elbette bilirsiniz. Ama yaşamadıktan sonra mutlaka eksiktir 
bildiğiniz. Hem de çok eksiktir.”  Sustular. 

İkisinin de söyleyecek bir şeyleri vardı elbette.  Ama 
nereden, nasıl başlanacağını ikisi de bilemiyordu. Epeyce bir 
sessizlikten sonra, yine o konuştu. “Burada ne işim var, değil 
mi?” Remzi sadece yüzüne bakabildi. Boğuk bir sesle; 
“Umarsızlık” diyerek kendi sorusunu yine kendisi yanıtladı.  

Umursamaz tavırlarıyla bir kedi geçti önlerinden ağır 
gölgesini sürükleyerek. Hiç ilişmediler… Remzi’nin soran 
gözleri, onu konuşmaya zorluyordu. Uzunca yutkunduktan 
sonra yönünü Remzi’ye çevirip, “kim olduğunu bilmiyorum, 
hoş artık kimin kim olduğu benim için o kadar da önemli 
değil, nasıl olsa soracaksın, anlatayım” dedi, elini boş ver 
anlamında sallayarak. “Kaçtık geldik Ankara’ya. İki oğlum var. 
Birisini göremeden öldü babası. Kalakaldık bir başımıza. 
Rızasız kaçıp geldiğimizden dönemezdik geri. Çok çabaladım 
namusumla çocuklarımı büyütmek için. Olmadı. İşte şimdi 
buradayım.”  Bir kulağı içerdeydi anlatırken. Çağırdıklarında 
gidecek, içerdekilerin eğlencesine katkı sağlayacaktı, yaşamın 
yüklediği bütün acılarıyla. Remzi, suçlu gibi sadece 
dinliyordu…  

Remzi sormadan o anlatmayı sürdürdü; “İş buldum. 
Evlere temizliğe gittim bir zaman. Bir gittiğim eve bir daha 
gidemiyordum.  Düşünsene, gençsin, yoksulsun, kimsesizsin, 
hepsinden öte dulsun. Anla işte. Ne yapsam olmuyordu. Sağ 
olsun bakkal ses çıkarmıyordu ama, hesap da oldukça 
kabarmıştı. Beni geç çocuklar yoksulluğa razı değildi. Ne 
bilsinler?”   

Remzi, annesini düşündü bir ara… O da kucağında 
bebeği ile kalmıştı yıllar önce. O da evlere temizliğe giderek, 
kimseye muhtaç olmadan bu günlere gelmişti. Ama o daha 
şanslıydı. Mahalleden bir tanıdığı evlere temizliğe giderken 
annesini yardımcı olarak yanına almış, daha sonra da işi 
tamamen ona bırakmıştı. Evler tanıdık olduğu için onunla 
çalışmayı sürdürmüşlerdi. Hatta bazıları ücretini fazlasıyla bile 
ödüyordu.  

 Remzi kendine geldiğinde o dura düşüne konuşuyordu.  
“Bilemezler ki. Çocuk işte.” Ay kendine musallat olan 
buluttan sıyrılmış, ışığını salıvermişti rahatça… Ay ışığı 
yanağından süzülen gözyaşına yapışmış, ışıldıyordu. Remzi 
tüm gözyaşlarını silivermek istedi elinin ucuyla. Ama ne çare… 

“Bakkala borcum çoğalmıştı. Ödeyemiyordum. 
Veresiyeden başka yapacağım bir şey de yoktu. Çekinerek 
gittiğim bir gün bakkalın oğlu karşıladı. Babası köye dönmüş, 
bakkalı ona bırakmış. Sıkılarak istediklerimi aldım. Yazdı. Bir 
sonraki gidişimde “istersen defteri kapatırım” dedi çekinerek. 
Nasıl çıktım bakkaldan bilmiyorum. Gitmedim bir daha… 
Gitmedim ama nereye kadar. Hadi açık neyse de aç 
durulmuyor. Umarsız yine gittim. Alabildiğimce yiyecek 
aldım. Ne varsa…                                                                              3 



O gün veresiye defterim kapandı. O gün çocuklarım, 
belki de ilk kez doydular. O gün ilk kez kendimden iğrendim. 
O gün midemin bulantısını umarsızlığımla bastırdım. Sonraki 
günlerde de… “ 

“Elbette rahatsızdım. Elbette her gün kendimle 
kavgalıydım. Elbette başka çıkar yol aradım. Bulabildim mi?  
Ne gezer?.. Sadece bu değildi üstesinden gelmeye çalıştığım. 
Her dışarı çıkışımda kadınların öfkeli, erkeklerin kısık gözlerle 
bakışlarının da üstesinden gelmeliydim.” 

 
Ay rahatça ışığını salıyordu. Hafif bir rüzgâr yaladı geçti 

bedenleri. Başka bir kedi başka bir yöne geçti umursamazca. 
Her şey olduğu gibi gidiyordu, bir yerlerde bir şeyler 
olmuyormuş gibi. 

Uzunca bir süre sustuktan sonra; “Biliyor musun, kaç 
yıldır çocuklarım benim temizliğe gittiğimi sanıyorlar. Öyle 
oyalıyorum onları. Onlar olmasa ben bu hayatı çeker miyim 
hiç? Düşünsene, yarın çocuklarıma verebileceğim okul 
harçlıkları bile yok. Ne yapabilirim ki başka…”  Konuşacak bir 
şey kalmamıştı. Ellerini koynunda kavuşturup üşümüşçesine 
büzüştü. Remzi sessizlikten yararlanıp kalktı, içeri girdi. 

Tek suçlu kendisi miydi de cezayı o çekiyordu, çocukları 
çekiyordu?  İleride çekecekleri de cabası. Herkes kendisi gibi 
yaşamıyorsa, bunun bir suçlusu olmalıydı. Kendisi mi 
beceriksizdi, yoksa başkaları mı çok becerikliydi, akıl 
erdiremiyordu…  Aslında aklından geçenlerin yatarı vardı…   

Remzi elinde bir miktar parayla çıktı dışarı. Minicik 
bedenin yanına bir suçlu gibi ilişti yeniden.  Söylenecek o 
kadar çok şey olmasına karşın, hiç konuşmamıştı o ana kadar. 
“Eviniz uzakta mı?” diye sordu fısıldar gibi. “Yok” dedi. 
“Şurda, Yenidoğan’da.” Sözcükler laf olsun diye çıkıyordu 
ağzından. Bezgin, teslim olmuş hali Remzi’yi daha da eziyordu. 
Suçlu suçlu, “Yalnız gidebilir misin? diye sordu. “Giderim tabi. 
Ne olacak ki?” diye karşıladı soruyu, yüzünde acı bir ifadeyle. 
“Koruyacak hiçbir şeyim yok ki.” Remzi suçlanarak parayı 
uzattı. Eli titriyordu… “Bu, bugün buradan alacağın para. 
Senin.” Bakışı, hak etmediği bir şeyi alıp almama ikilemini  

yansıtıyordu. Yine de aldı… Bulanık duygular içinde 
bocalarken, yıllardır tatmadığı bir ferahlık sardı içini. 
Remzi’nin, “Yarın burada bekliyorum seni. Ama mutlaka gel.” 
sözü daha da ısıttı içini… Yalansız, dolansız bir şeyler oluyordu 
ilk kez… Kalktılar. Remzi, borçlu bakışları hissetti gözlerinde. 
Yarın gelmesi için sıkı sıkı tembihleyerek bahçe kapısına kadar 
geçirdi. Ardından, sokakta kaybolana kadar baktı binlerce soru 
yüklü gözlerle. Döndü, hızlı adımlarla içeri girdi. Belli ki, 
içeridekilere söyleyeceği epey bir şeyi vardı… 

****** 
Konduları iki gözdü. Birisi doğrudan girilen, günlük 

kullandıkları, aynı zamanda annesinin yatak odası, diğeri, o 
odadan geçilen Remzi’nin odası. Bir de köşeye sıkıştırılmış, 
banyo olarak da kullanılan tuvalet…  İki odanın arasındaki kapı 
hiç kapanmazdı. “Birbirimizin sesini duyalım oğul” derdi 
annesi. Her gece birbirinin sesini duymadan uykuya 
geçmezlerdi. 

Remzi, kitabı bırakıp lambayı söndürürken annesine 
seslendi. Annesi günün yorgunluğundan sızmak üzereydi. 
İsteksizce ses verdi. Remzi; “Hani, artık yoruluyorum, bir 
yardımcı olsa iyi olur diyordun ya…”  Aslında Remzi ikilem 
içindeydi. Böyle birisinin annesi ile çalışmasına, annesi ne 
derdi, çevresi ne derdi. Bekledi. Cümlenin sonu gelmeyince 
annesi seslendi. “Eee…”  “Esi, sana bir yardımcı buldum.”  
Kafasındaki bütün olumsuz düşünceleri silip, gitti annesinin 
yatağına oturdu. “Hem sen ayrılmalısın artık. Sen ayrılınca o 
sürdürür.”  Annesi soran gözlerle doğruldu. Remzi, akşam olan 
her şeyi anlattı bir bir. Sonra yalvaran gözlerini annesine 
çevirdi. Annesi kafasındaki onlarca soru ile epey bir zaman 
cebelleştikten sonra, oğlunun ellerini avucuna alarak, sevecen 
gözlerle olurunu verdi.  “Adı neymiş bakayım?”  

Durdu kaldı Remzi. Adını o da bilmiyordu. Düşündü bir 
süre. Yaşadıklarını düşündü. Yaşamak için verdiği uğraşı 
düşündü. Çocukları için nelerden vazgeçtiğini düşündü…  
Annesinin avucundan ellerini çekip, onun ellerini avucuna aldı. 
Okşadı, okşadı… Sevgisi daha da büyüdü…  “Sen ona Hamiyet 
de anne. Onun adı Hamiyet olsun…” 24.04.2021  
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BİZİM ÜTOPYAMIZ ONLARA 

DİSTOPYA GÖRÜNÜR 
Son yıllarda ütopyanın öldüğünü söylemek bir 

alışkanlık ve anlayış haline geldi.  Hele Kovid-19’un 

etkisi ile de daha belirgin hale geldi. 

“Başka seçenek yok”, “yapacak bir şey yok” diye 

diye zihnimizi çınlatıyorlar. 

Yarınlarımızı seçeneksiz bırakanlar, geçmişimizi 

unutturma yasaları çıkartıyorlar. 

Yarınların aydınlık olacağı ütopyasını taşıyanların 

distopyayı kırmaları gerekir. 

Geçen sayımızdaki ütopya örneğini, bu kez bizden 

vermeyi düşündüm. Ütopyamızın önündeki engel 

kesinlikle şimdi gerçek olan değil, mümkün olandır. 

Başka bir dünya mümkün diyeceğimiz bir örnek; 

Karadeniz’de Ordu’ya bağlı bir ilçe Fatsa,14 Ekim 

1979 belediye başkanı seçilen terzi Fikri Sönmez, 

ütopyayı gerçekleştirmek için ilçeyi on bir bölgeye böler. 

Her bölge kendi halk meclisini seçer. İki ayda bir 

doğrudan demokrasi anlayışı ile genel halk toplantıları 

yapılır. Sorunlar ve çözümleri tartışılır, karara bağlanır. 

Alınan kararlar tartışmasız uygulanır.  

İlçenin en büyük sorunlarından biri yıllardır 

kaldırılamayan çamurdur. Bunun yanında belediye borç 

batağında bırakılmış, çalışanların maaşları ödenemiyor. 

Halk ise şekere, yağa, sigaraya, ulaşamıyor. Kumar, 

rüşvet, yolsuzluk bir yaşam biçimi olmuş. 

Çevre desteği de alınarak, halk kazma kürek 

çalışarak, bir hafta gibi kısa bir süre içinde çamur 

kaldırılıyor. Kanalizasyon yapılıyor.  Seçilen komiteler 

karaborsa, rüşvet ve yolsuzluğu önlemek için sıkı bir 

çalışma yapıyorlar. Karaborsa mal satanların 

depolarından malları alıyorlar, gerçek fiyatından halka 

satıyorlar. 

 Ülkenin başka yerlerinde kan dökülürken, şenlikler 

düzenliyorlar, eşlerini döven kumarbaz erkekler 

piyeslerde rol alıyorlar.  Çocuk koroları, gençlik koroları 

ile kardeşlik, dayanışma türküleri, şarkıları söyleniyor. 

Sekiz ay gibi kısa bir sürede ütopyanın adımları bir 

bir gerçekleşmeye başlıyor. 

Ama ne mümkün!  Distopyacılar çok rahatsız oluyor. 

1980 Mayıs-Temmuz’unda Çorum’da halka karşı 

planlanan ve uygulamaya konulan katliamı gizlemek için 

dönemin Başbakanı Demirel, “Çorum’u bırakın, Fatsa’ya 

bakın” diyor. Orada kızıl bir sistem kurulduğunu ifade 

ediyor. Arkasından bizzat darbeci başı Kenan Evren’in 

yönettiği operasyon başlıyor. Maskeli halk düşmanı 

muhbirlerin bildirdiği kişiler bir gecede toplanıyor, Beş 

bin kişi gözaltına alınıyor. 

İnsanca yaşam ütopyasını gerçekleştirmeye 

çalışanlar, cezaevlerinde işkencelere çekiliyorlar. Terzi 

Fikri gördüğü işkenceler sonucu 4 Mayıs 1985 günü 

cezaevinde geçirdiği kalp krizinden yaşamını yitiriyor. 

Fatsa, başka bir dünya mümkün ütopyamıza verilen 

kısa bir cevap, bu ütopyanın nasıl yaşatılacağı sorusunu 

da cevaplamamız için bir örnek. 

 

 

YOLLAR 
 
bu sabah 
rüzgar çeviriyor yolumu 
mesafeler, eksilmeyen 
bir fener ışığında, el yordamında 
kesişiyor yollar çıkmaza 
kaldırımlar boş, boş sokaklar 
bir su birikintisi  
petrol renginde, mor yeşil parlak haleler üstünde 
bir Cemse kamyon geçiveriyor  
yolsuz 
bir kamyon bela 
bir kamyon tasa içerisinde  
yollar işçisiz, insansız  
kalpte ağır bir sancı 
yolsuz yolaksız 
çıkmaz bu zamanlar, yollara çıkmaz  
insansız 
/.../ 
kâh 
küme küme bulutlar, koca bir oyuk içinde 
kâh 
tek başına cılız 
yağmur taşırlar, güneş'e inat bulutlar 
sizin eseriniz  
bu mahmur sabahlar  
nereden yolculuğunuz 
kalkıp geldiniz taa uzaktan 
yağmur mu yağdırdınız o toprağa  
sevdiklerime, gidenlerime 
z/amansız  
kederi atıp terkenize  
meydan okurmuşsunuz yıldızlara 
ah bulutlar  
kederime bahane bulutlar 
yerime yaş olur musunuz 
yollar bulutlar? 
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YÜREĞİM    YANIYOR 

 
Haftada bir gün ders yaptığım okula gittiğimde, sekreter 

adımın yazılı olduğu mektubu uzatırken; 
-Sizden haber bekliyorlar... Programınız uygunsa bana 

söyleyin telefonla gidip gidemeyeceğinizi bildireyim diyerek 
yanımdan ayrıldı. 

Mektubun gönderici adresi tanıdık olduğundan içimden; 
Yine Sonderschule sınavı var diye geçirdim… 
Sonderschule “zor öğrenen veya davranış bozukluğu 

gösteren öğrencilerin devam ettiği okuldu’’. Sınava alınacak, 
özellikle yabancı uyruklu öğrencilerin o dilde eğitim veren 
öğretmenin de sınavda bulunması yasa gereğiydi. 

Ders programıma baktığımda önerilen sınav günü ve 
saatinin bana da uygun olduğunu gördüm. Sekretere 
gidebileceğimi belirtip derse girdim. 

Türkiye’den o dönemde, çok yoğun biçimde Almanya’ya 
gelen sığınmacıların çocukları okula başlatılırken, özellikle 
Almancaları olmadığından, yetiştirme kurslarında 
hızlandırılmış eğitimle normal sınıflara aktarılıyordu. 
Sonderschule okuluna gittiğimde okulun iki kadın öğretmeni 
ve gözleri zeytin irisi, yanakları al elmanın kırmızısı gibi 
parlayan, gülücükleri eksik olmayan 10-11 yaşlarındaki siyah 
saçlı erkek bir çocukla karşılaştım. Öğretmenler bana isminin 
Ali olduğunu söyledikleri çocuğun dosyasını verdiler. Dosyada 
Ali’nin davranış bozukluğu içinde olduğu, sınıf içi kurallarına 
uymadığı ilgi alanının dersin dışındaki konular olduğu 
yazıyordu. 

Bu koşullarda Ali bulunduğu okulda değil de sınava girdiği 
okulda eğitim-öğretime devam etmesi öneriliyordu sınıf 
öğretmenince. Diğer iki öğretmene; 

Ali ile kısa süreli Türkçe sohbet etmek istediğimi 
belirttiğimde onlar da bana; 

-Tamam, biz kahvelerimizi içerken siz de görüşün, dediler. 
 Ali’yi yanıma alıp köşedeki masaya otururken, elimi uzatıp 

Türkçe olarak; 
--Merhaba, ben Türkçe öğretmeniyim. Seninle biraz 

konuşalım mı? deyince Ali’nin zeytin irisi gözlerinin içi 
gülerek… 

-Essahtan öğretmen misin? diyerek ikircikli davrandı. Elimi 
saçlarında dolaştırıp yanağını okşadım. Benim sıcak 
yaklaşımım Ali’deki çekingenliğin yerini güvene bıraktı. 

Ali, Kahramanmaraş’ın ilçelerinden birisinden ailesiyle 
birlikte Almanya’ya sığınmacı olarak gelmiş, şimdilik 
akrabalarında kalıyorlarmış ama yakında ev vereceklermiş. 

Sohbet ile Ali ve ailesi hakkında epeyce bilgi edindim 

Ali’ye; 
-Bak Ali, birazdan bu iki öğretmen sana çeşitli sorular 

soracak, oyunlar oynatacaklar. Eğer anlamadığın bir şey olursa 
bana sor, ben sana Türkçe açıklarım dedim. 

Sınav başlayınca günlük dildeki konuşmaları anlayan Ali’ye 
zaman zaman anlamadığı konuları Türkçe açıklıyordum. Sıra 
resim çizdirme, maket ve şekiller üzerindeki açıklamalara 
gelince Ali kendine verilen kâğıt üzerine boya kalemleri ile 
kocaman bir köpek resmi, at ve koyun resimleri çiziyor bir 
yandan da bana; 

      -Öğretmenim bu köpek dedemin köydeki köpeği adı da‚ 
“Karabaş ‘‘ köyde onu hiç bir köpek yenemez. Bu da dedemin 
atı Beyaz. Koyunları dedem her gün otlağa götürürken ben de 
yanında oluyordum. Ali anlattıkça ben de iki öğretmene 
Almanca aktarıyordum. Ali’nin bedeni Almanya’da ama 
duyguları, iç dünyası köyde dedesinin yanında idi. 

   Bir ara Ali’ye alışveriş ve aile içi yardımlaşma konusu ile 
ilgili kitapçık verildi. Tamamen Alman eğitim sistemine göre 
hazırlanmış resimler Ali’nin dünyası dışındaki resimlerdi. 
Öğretmenlere konuyu anlatınca birbirlerinin yüzüne bakıp; 

-Siz Türkçe anlatın, bize de Ali’nin yanıtlarını aktarırsınız 
dediler. Ali, yine kendini, geldiği köyünde zannederek 
anlatmağa başladı. Akrabaları, onların çocukları, aralarındaki 
oyunları öyle coşku ile anlatıyordu ki ne ben Ali’nin sözünü 
kesmek istiyordum ne de diğer iki öğretmen soru soruyorlardı. 
Üçümüz de Ali’nin coşkusunu, anlatımını bu anlatıma kattığı 
mimikleri hayret ve sevgi ile izliyorduk. 

Ali iç dünyasını sözle anlatamadığı zaman sınıfta kendinden 
istenilenleri değil de köyünde yaşadıklarını davranış biçimi 
olarak sergiliyordu. Sınıf öğretmeninin Ali’nin davranışlarının 
kökenindeki hasreti, sıla, dede, akraba özlemini bilmesi 
mümkün olmadığından çözüm de üretemiyordu. Tıpkı yetişkin 
yabancıların özellikle de Türk kökenlilerin rahatsızlanıp 
doktora gittiklerinde yetersiz Almancalarından dolayı 
rahatsızlıklarını anlatamadığında çektikleri sıkıntılarını veya 
memleketlerindeki yakınlarından aldıkları üzücü haberler 
sonucu çektiklerini “mide sancıları”, acılarını ise “yürek 
yangısı” olarak tanımlıyordu. Doktor bu tanımları anlamıyor, 
“kalp ve mide sorunu” olarak algılıyorlardı. Anadolu insanı 
çocuğundan yetişkinine çektiği yabanlığı hala çekmekte. 
Ali’nin yürek yangısını dede ve hayvanlarının hasretini iki 
Alman öğretmene anlatınca, onlar da Ali’nin neden sınıfında 
sorun olduğunu az da olsa kavradılar. 

    Ali sınavda başarılı bulundu. Ailesi ve sınıf öğretmeni ile 
görüşme yapılması kararlaştırıldı. 

    Emekli olduktan sonra alışverişte Ali ile karşılaştım. 
Kucaklaştık, elimi öptü. Neler yaptığını sorduğumda, 

--Üniversitede veterinerlik eğitimi gördüğünü ve son 
sömestrede olduğunu söyledi. 
 

 

 

SON İSTEK 
Şiire, aşka ve ölüme inanıyorum, diyor, 
İşte bu yüzden ölümsüzlüğe de inanıyorum. 
Bir dize yazıyorum, dünyayı yazıyorum; ben varım, dünya var. 
Bir ırmak akıyor serçe parmağının ucundan. 
Yedi kere bu ırmak gökyüzünün mavisi. Yeniden 
İlk gerçek oluyor bu arılık, bu benim son dileğim. 
Yannis Ritsos 
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Hayatın Dışından 2 

 

Hayatın, ölümden kaçarak ölümü bekleyiş olduğunu 

anladığında ne güçlü olmak kalır ne haklı olmak ne de 

doğru olmak… 
Olmak kalır sadece. Ve insan o zaman olur. 
O zaman, insanın kurguladığı ve yine insanın 

memnuniyetsiz ve mecbur sürdürdüğü hayatın dışında bir 

yere, bir sakinliğe düşersin. Uzaktan baktığında her şeyi 

daha net görebilirsin. 
Hayatın içindeyken kısa zaman dilimlerini fark 

edebilirken, dışarıdan, uzaktan baktığında kocaman 

resim gözlerinin önüne serilir. Zaman telaşla ancak 

görebildiğin dün ve yarından çook daha geniştir. Sen kısa 

dönemin hesaplarını yaparken içinde, hayatın uzun 

dönem hesapları bambaşkadır. 
Hayatın içinde yaptığın planlar boştur. Her an her 

şey değişir ve olacağına varır. Kalpten dilekler geçerlidir 

sadece. Onlar o kadar güçlüdür ki, hiç bilmeden hayatı 

kalbine göre şekillendirir, seni en saf niyetine götüren 

yola giden patikaları seçersin. Bu bir dilek dileyip 

gerçekleşmesini beklediğin bir “secret” değildir. Kendin 

bile bilmeden tüm seçimlerini buna göre yaparsın. 

Geleceğini niyetinle inşa edersin. Hatta çoğu zaman 

kalbindeki gizli niyeti kendin bile bilmezsin. 
İnsanın koyduğu kurallar değil, doğanın koyduğu 

kurallar işler geniş zamanda. İnsan kurallarına uymaya, 

insan ruhu bir süre dayanabilir. Zaman ilerledikçe, 

ayıplar, günahlar, yasaklar hükmünü kaybedip sakince 

terk eder aklını. Boşa geçirdiği bu zamana kendi de şaşar 

insan. 
Kimseye istemediği hiçbir şeyi yaptıramazsın. 

Yaptırdım sanırsın, aldanırsın. İnsanlar kimi yaraları 

nedeniyle evet deyip, kabul etmeye mecbur sanırlar 

kendilerini. Yaraları iyileştikçe başka biri olur, bu kabul 

edişleri kendileri bile anlamaz. Sakince çekip giderler. 
Her insan ruhunun derinliklerindeki arzuya doğru 

ilerler. Ulaşır ya da ulaşamaz. Ama yönünü 

saptıramazsın. Kimseyi yönlendiremezsin. Kısa dönemde 

öyle sanırsın ama, eninde sonunda uyanır, yolunu bulur. 
Kimseyi kandıramazsın. Doğru, bir zaman 

saklanabilir, sonra bütün şatafatıyla gün yüzüne çıkar. 

Bazen zaman alır. Senin için uzun bir zaman olabilir, 

ama hayat için kısa bir zamandır. İçindeyken görünmez. 
Her süreç niyetine göre şekillenir, doğruluk, 

dürüstlük ve iyilikse niyet, ilerler. En ufak bir kötü niyet 

veya bencillik varsa bir süreçte, tıkanır kalır, akamaz. 

Çünkü kötü niyetin ve bencilliğin, tıpkı diğer duyguların 

olduğu gibi belli belirsiz bir kokusu vardır. Eninde 

sonunda hissedilir ve birilerini rahatsız eder. 
Hırsla istediğin, aldığın, bir süre kalır sende. Sonra 

gideceği yeri bulur. Hırsın olduğu yere bir süre 

katlanılabilir. Ruhun aradığı huzurdur. 

Sıkı sıkı tuttuğun her şey kaçar senden. Hayatta 

hiçbir şey hapsedilmekten hoşlanmaz. Hayatın kendisi 

özgürdür. 
Egonla girdiğin her savaşta yenik düşersin. Çünkü 

kazanmaya odaklanmış gözler, o sırada olup biteni 

kaçırır. Dengelerin nasıl değiştiğini anlamaz. 
Sahip olmaya çalıştığın hiçbir şey elinde durmaz. 

Sahip olduğun değil, olduğun senindir. Hayatta hiçbir 

şeye sahip olamayacağın gerçeği yüzüne çarptığında, 

olmanın güzelliğini görebilirsin.   
*** 
Hayatın içindeyken anlaşılmaz hiçbiri. Fark etmediği 

yaralarına merhem olabileceğini sandığı her yalana 

kanar insan. Yaraları iyileşene kadar. 
Yaralı gezerken hayatın içinde, bu alışık olduğu 

yalanları, yönlendirmeleri, bir yerlere çekiştirilmeleri 

ister. Çünkü her ne kadar ruhu bilse de kendisi, kendi 

başına nereye gideceğini bilemez. 
Bir başkası ne yapacağını söylesin ister. Nihayet bir 

gün, ruhunun seçtiği yere gideceğini bilmediğinden, 

çekiştirildiği yerlerde kalıcı olacağını sandığı hayatlar 

kurar, yaraları iyileşip kendini bulduğunda bu 

hayatlardan kaçar. 
Kaçabilmesi uzun zaman almışsa eğer, kendine 

yapılana kızgınlığı büyük olur ve herkesin aynı şeyi 

yapacağından korkar. Ama ne tezattır ki alıştığı da 

budur. Senden kendisini bir taraflara çekiştirmeni bekler 

ve bir yandan da bunu yapmandan deliler gibi 

korkar, yapmasan da. Çünkü korku insanı kör eder. 
Oysa sen hayata, hayatın dışından bakıp bunların ne 

boş, ne anlamsız, ne gereksiz olduğunu görmüşsündür. Ve 

kendiliğinden olacak olanın olmasını istersin. Zaman 

sonsuzdur. En derinden bir arzu ile kurulmamış her şey 

bir gün yıkılır. O arzunun yolu buradan geçmiyorsa bu 

hayatı kurmak anlamsızdır. 
Kendini bilmek bu nedenle önemlidir. Kendini bilme 

yolundaki insan, arkasında yıkıntılar bırakarak ilerler. 

Kendini bilmek yaralarını bilmektir. Kurduğun hayatın 

bir yarayı iyileştirmek, bir eksiği tamamlamak için olup 

olmadığını bilmektir. Ve mümkün olduğunca erken kendi 

yoluna dönmektir. Bir başka tezat da budur. Kendini 

bilmeden kurduğun hayata, yaran iyileşmediği sürece 

bağımlı olursun. 
Oysa hiç sebepsiz bir mutluluk, huzur, neşe olmalı 

kurulan her hayatta. Ruhunun, kalbinin istemsizce 

çekildiği, insan kurallarına uymayı gerektirmeyen, ayıpla, 

günahla, yasakla sınırları çizilmemiş, olabildiğince 

özgürlükle ve yaralardan bağımsız. Ve hatta yaraları 

kabul eden, iyileştiren. Çekiştirilmeden, 

yönlendirilmeden, sadece kalpten gelen, anlaşılmaz arzu 

ile kurulmalı bir hayat. 
Bir görevi yerine getirmenin rahatlığı değil, kendine 

hiç ihanet etmemiş olmanın huzuru ile. 
Kendin olabilmenin, kendini bulabilmenin kutlaması 

olmalı. 
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EŞEĞİN GÖLGESİ KİMİN? 
Emekli paşaların bildirisiyle birlikte her şey bir yana 

bırakılıp “bildiride darbe çağrışımı var mı, yok mu” tartışması 
başlatıldı. Ben de bu hengâmede aklıma geliveren bir 
fıkra/öyküyü sizlerle paylaşayım dedim. Öykünün aslı Alman 
yazar Christoph Martin Wieland'ın "ABDERALILAR” adlı 
romanında geçer. Ancak ben Nasrettin Hoca uyarlamasını daha 
çok sevdim ve öyle anlatacağım. 

Günlerden bir gün, Nasrettin Hoca kalabalık bir davetli 
grubuyla birlikte yemeğe davet edilmiş. Tam yemeğe 
başlayacaklarken, davet sahibi bizim hocadan konuşma 
yapmasını istemiş. Hoca, ayağa kalkıp konuşmaya başlayacak 
olmuş ama yemeğin gecikmesinden hoşlanmayan davetliler 
buna tepki göstermiş ve bir homurtudur yükselmiş. Bunun 
üzerine Hoca sesini yükselterek şunları söylemiş:  

─ Yalnızca iki söz söyleyeceğim size, hepsi o kadar! 
Gürültü patırtı kesilince de hemen bir öykü anlatmaya 

girişmiş: 
- “Bir zamanlar bir delikanlı, Akşehir’den Konya’ya gitmek 

için bir eşek kiralamış. Tesadüf bu ya, eşeğin sahibi de aynı yere 
gidecekmiş. Bu nedenle de yola birlikte çıkmışlar. 

Epey yol aldıktan sonra, öğle sıcağı tepelerinde yumurta 
pişirmeye başlamış. Dinlenmek için bir su kenarına oturmuşlar. 
Ortalıkta dikili bir ağaç olmadığı için gölge de yok. Bu nedenle 
eşeğin sahibi hemen hayvanın diğer tarafına geçerek onun 
gölgesine uzanmış. 

Güneşin altında buram buram terleyen Hoca bu duruma 
tepki göstererek:   

-“Ben bu eşeği kiraladığıma göre gölgesine yatmak da 
benim hakkım.” demiş. 

Eşeğin sahibi hiç oralı olmamış ve: 
─ “Kiraladınsa eşeği kiraladın, gölgesini değil…” demiş. 
 ……………. 
Öykünün tam burasında Hoca, lafını keserek yerine 

oturmuş. 
Halk, bu kez de merak içinde bağırmaya başlamış: 
─ Ee, söylesene be adam, sonra ne olmuş? 
Bu feryat figan üzerine Hoca, yeniden ayağa kalkmış ve 

halkı şöyle bir süzdükten sonra şunları söylemiş: 
 ─ İşte siz böylesiniz. Hem bu dünya hem de öteki 

taraftaki iyiliğiniz için iki laf edeyim dedim, izin vermediniz. Şimdi 
de bir uyuz eşeğin gölgesini mi merak ediyorsunuz? 

*** 
 Fıkra/Öykümüz bu şekilde… Ortalık hastalıktan kırılıyor, 

millet pahalılıktan ekmek bile alamıyor, işsizlik dersen had 
safhada ve biz tüm bunları bırakıp “gölge boksu konuları” 
tartışıyoruz. 

 Aramızda kalsın ama ben halâ bir şeyi merak 
etmekteyim; sahi eşeğin gölgesi kimin? 

 

 
 
 

 

 


