
 



 

ORTADAN BAŞLAMAK 

Yeniden başlamak, sıfırdan başlamak ihtiyacından 
kaynaklanır. 

Resetlemek iyi bir çözüm gibi gelir. Ama o iş bilgisayarda 
olur, sonradan eklenmiş bütün programlar ve bilgiler silinir ve 
fabrika ayarlarına dönülebilir. 

İnsanın da fabrika ayarlarına döndüren bi düğmesi 
yoktur ne yazık ki sil baştan başlamak için.  

Kültür de sıfırlanamaz zaten. Tüm hafızasını yitiren dilini 
de yitirir ki, bu haliyle Kemal Sunal’ın Hanzo’su çıkar karşımıza 
çıkar. 

Bir de insanın fabrika ayarları da bozuktur zaten; o 
zavallı bir erken doğumdur. Prematüredir insan. 

Kültürle yaşatılmaktadır hâlâ. Bu donanım eksikliğini 
yazılımla giderme girişimi sürmektedir hâlâ. 

Fabrika ayarlarına dönme girişimleri de hep hüsranla 
sonuçlanmış ve sonuçlanmaya devam edecek gibidir. 

Çünkü insanın sıfırdan başladığı bir an yoktur. 

Hep ortadan başlarız zaten. 

Nerden geldiğimizi de bilmeyiz nereye gittiğimizi de. 
Kurgularız sadece. 

Sıfırcı inançlar da diğerleri gibi asla sıfırdan doğmamıştır 
ve bir öncekilerden beslenmiştir. 

Devrimci kardaşlara da diyelim ki; “camiiye hiç 
gitmemeniz” camiinin sizi yönlendirmediği anlamına gelmez. 
Keza tanrıya inanmamamanız da tanrıdan kurtulmuş 
olduğunuzu göstermez. Onlar sizin belleğiniz temel yapıtaşları 
olarak varlıklarını sürdürmeye devam eder. 

Gelin işin başında olduğumuzu değil ortasında olduğunu 
kabul edelim. Hayatın da! 

Deleuze nam zındığın tespitleri de yerinde gibidir1. 
Yörüğe dervişe adres sorulmaz. Göçebe ve yersiz-yurtsuzun sıfırı 
yoktur, ortadan başlamışlardır. 

Ve dahi insan da öyledir. Bir şeylerin arasındadır, 
ortasındadır. 

Nihai Çözüm ve Ebedi Kurtuluş tehlikelidir. 

Ortalıkta dolaşırken ortadan başlamak zorunludur. 
Ortayı da ortalamayı da ortalamadan vasattan da kurtarmak da 
zorunludur.  

Orta yoksa gol de yoktur. 

Bitmeeez. 

……. 

 

 ESRİME 
Kalktım. 
Her kımıldanışımda unutulmuş bir eski anı gibi 

kendini anımsatan sevimsiz bir bel ağrısı. Oysa ben sevgi 
dili tutkunuyum. Ne acıları ne ayrılıkları ne de ölümleri 
sevmem. Kolay kolay kötü söz çıkmaz dudaklarımdan. 
Düşmana bile ilenmem kötülüğü diyeceğim ama 
“düşman” bile göremem ki kimseyi… 

Bu benim dünyam değil. Hazanın güzelliğini 
yaşamak varken, acının hüznü niye? Her yanından acı 
fışkıran dünyada ne işim vardı da geldim, bilemem.  

Yaz sıcağının serin suları yitti. Karanlık dip suları gibi 
dünyamız. Acımasız boğuntulu. Bir mumun alevi ışıtsa 
karanlığı, biter mi bu hüzünler acaba? Kim çaldı o 
mumları? O, ışıl ışıl bahar sabahlarımı kim çaldı?  

“Bugün efkârlıyım, açmasın güller.” 

 

 

KERKENEZ’DEN 

Salgın ortamında eve sığmamız beklenemezdi. Biz de 
güneşi batıdan doğdurarak yola çıkmayı göze aldık. Buradan 
“Kerkenez” doğurduk. 

Doğrusu yapmak istediğimiz gülmece ağırlıklı bir 
yayındı. Olmadı. Olamaz mıydı bilemem ama olmadı. 
Dudaklarımızdaki gülümsemenin bile çalındığı bir ülkede 
“gülmece” zor bir işti, pek beceremedikse de yer yer 
gülümsettik. 

“Kervan yolda düzülür” diyerek başlamıştık, nitekim 
de öyle oldu. Suyun çatlağını bulması gibi Kerkenez de kendi 
akağını yarattıp akmakta. 
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1 Hakan Yüceler, “Gilles Deleuze: Ortadan Başlamak”, Cogito Dergisi (Gilles Deleuze: Ortadan Başlamak),0 82 (2016), 5-6. 



 

 
 

 SIĞINMACI 
 
Çöp konteynerine yaklaştığında, gördükleri, duyup da 

inanmak istemediklerini doğrular gibiydi. Elindeki çöp torbasıyla 
kenara çekildi, bahçeden yola taşmış erik ağacının gölgesine 
sığındı. Gözleri çöp konteynerindeki adam ve yanındaki 
çocuktaydı. Adam, çöpten işine yarayanları toplarken, çocuk, 
bahçe duvarının demirine takılmış poşetteki ekmek dilimlerini 
yokluyordu. İçlerinden birkaçını seçip adama gösterdi. Adam 
kaçamak bir bakışla onayladı. Çocuk aldıklarını boynuna takılı 
torbaya koyduktan sonra adama yardıma yöneldi.  

Adam, çocuk önde, kendi yaptığı belli çekçeğin ipini 
omzuna dolayıp, diğer konteynere yöneldi. Çocuğa anlamadığı 
dilden bir şeyler söylüyordu. Meraklandı… Çocuk torbadan iki 
dilim ekmek çıkarıp birisini adama uzattı. Adam, ekmeği 
öylesine gözden geçirdikten sonra dişlemeye başladı. Çocuk 
yarılamıştı bile… Olanlardan şaşkındı… Hızlı adımlarla çöp 
torbasını konteynere bırakıp, adamla çocuğa yetişti. Adam, 
elindeki ekmeği gizleyerek duraksadı. Çocuk meraklı gözlerle 
ekmeği kemirmeyi sürdürüyordu. Epeyce uğraştıktan sonra 
anlaştılar… 

Hanım, eşi çöp atmadan dönene kadar bahçedeki 
masayı hazırlamıştı bile. En çok hoşlandıkları şeydi bahçede 
kahvaltı yapmak. Baş başa…  Yanlarında çimen sulanırken, 
ıhlamur ağacının altında, uzun uzun… Eşi arkasında iki kişi ile 
bahçeye girdiğinde şaşkınlığını gizleyemedi. Adam, elleri bağlı, 
gözleri yerde, mahcup, kenara çekildi. Çocuğun gözleri 
masadaydı. Kısaca durumu anlattı eşine. Eşi, sandalyeleri çekip, 
ikirciklenmeden masada yer gösterdi adama ve çocuğa… 
Oturdular… 

Adam, sandalyesinde sessizce beklerken, çocuk 
sabırsızlanıyordu. Göz göze geldi çocukla… Gözüyle böreği işaret 
etti, “hadi” der gibi… Çocuk, börek dilimini kaptığı gibi, yarısını 
ısırdı… Yarısı elinde iken, diğer eliyle bir dilim daha aldı… Hafif 
bir gülümseme ile izliyordu adamla birlikte. Çocuk, kocaman 
lokmayı ağzında çevirmekte zorlanıyordu.  

Hanım, çaylarla birlikte geldiğinde, adamla, zor da olsa 
konuşmaya çalışıyordu. Bildiği birkaç Türkçe sözcük ve 
işaretlerle iyi kötü anlaşabiliyorlardı. Çocuğun oğlu olduğunu 
öğrendi. Altı yaşında… Aslında eşi ile yapıyorlardı bu işi. Ancak 
eşi hastaydı kaç gündür… Çıkamıyordu. Kimlikleri bile yoktu… 
Hiçbir yerden de yardım alamıyorlardı. Ankara’nın ta neresinde, 
derme çatma bir gecekonduya sığınmışlardı. Bu ay kirayı bile 
ödeyememişlerdi…  Uzun bir sessizlikten sonra, çekinerek, 
uzandı, bir dilim börek de o aldı, ucundan minicik ısırdı. Çay 
sıcacıktı… 

Hanım, eşinin hastalığını sordu. Adam, “bilmiyorum” 
der gibi dudağını bükerken cebinden iyice örselenmiş bir kâğıt 
çıkardı. Bir takım ilaç isimleri olmalıydı yazılanlar… “Hekim” dedi 
sadece adam. Kim olduğu belli değildi ama birisi muayene 
etmişti anlaşılan. Hanım çayları yenilerken tekrar buyur etti. 
“Çekinmeyin” diyerek içeri girdi. Çocuk iyice rahatlamış, onca 
zamanın açlığını gideriyordu. Adam, utanarak, çekinerek 
kendisine en yakın yiyeceklerden küçük lokmalar alıyordu. 

 

 
Hanım, kaçamak yapıp bir koşu eczaneye gitti. Eczacı 

listeye göz atarak, “Çok üşütmüş, hem de çok halsiz düşmüş” 
dedi soran gözlerle. Yanıt vermedi…  Hepsinden ikişer kutu 
alıp, üzerlerine nasıl kullanılacağını not ettirdi, hızla eve 
döndü…   

Tabaktan iri bir peynir parçası alıp, ayaklarına 
sürtünen kediye uzattı. Kedi nazikçe peyniri alıp uzaklaştı. 
“Hamileydi, doğurmuş” dedi sevecen sesiyle. “Bize sık sık 
uğrar.” Kedi tekrar geldi, bir parça daha alıp koşarak gitti. 
Yavrularına yiyecek götürürken, çıkardığı mırıltı, dünyanın en 
huzur veren sesi olmalıydı. Adam öylece baktı kedinin 
ardından… 

Eşinin bir şeyler toparladığını fark etti, zaman 
kazanmak için sohbeti uzattı. Adam karısı ve oğlu ile kaçmıştı 
ülkemize. Amacı başka bir ülkeye gitmekti. Paraları bitince 
burada kaldılar. Geleceklerinin ne olduğunu bilmiyorlardı. 
Günü birlik yaşıyorlardı… Anladığı bunlardı… 

Hanım, poşetlerle geldi. Sandalyesine otururken küçük 
poşeti adama uzattı. “Bunlar eşinin ilaçları” dedi. “Üşütmüş”… 
Adam anlamaz gözlerle bakarken, hanım heyecanla 
anlatıyordu… “Sen şimdi doğru evine, eşine git. Sokağı boş ver. 
Bunlar size epeyce yeter. O zamana kadar da eşin iyileşir. Bir 
de battaniye koydum. Tamam, mı?” diyerek diğer poşetleri 
gösterdi.  Karısının heyecanına şaşkın gözlerle bakarken 
“Hiçbir şey anlamadı ki adam” diye gülümsedi.  

Sessizliği adam bozdu. Bahçenin köşesinde, küçük bir 
bölüm diğer yerlerden farklıydı. İşaretle sordu. Orası, 
zararlıların dışında, olabilecek her türlü bitkinin birlikte 
yaşadığı bir bölümdü. Bahçenin diğer kısmında olduğu gibi, her 
bitkiye ayrı bir yer ayrılmamıştı. Burası rengârenkti. Herkes 
farklı, ama birlikteydiler. Orada herkes dilediği gibi çiçeklerini 
açıyordu. Sadece bakımı yapılıyordu. Bahçede en çok sevdiği 
yer orasıydı.  Adamın yüzünde ince bir gülümseme belirdi. 
Ama bir kedi vardı oraya musallat olan. Her seferinde gelip 
hep orayı dağıtıyordu. Gülümsediler… Adamın yüzündeki 
gülümseme hüzne dönüştü… 

Gitmelilerdi. Çocuk, bardaktaki çayı bir dikişte bitirdi. 
Kalktılar… Hanım bir yandan poşetleri adamın eline 
tutuştururken, bir yandan da anlatıyordu yapması gerekenleri.  
Çıktılar… Adam, kendine göre, uzun uzun teşekkür etti. Çocuk 
gülümsüyordu. Bu arada hanım adamın eline bir şey sıkıştırdı 
gizliden, eşine selam söyleyerek… 

Bahçeye döndüklerinde, soğumuş da olsa, kalan çayı 
bardaklarına doldurdular. Kafaları karma karışıktı. Bu çözüm 
değil diye düşündü.  Böyle nereye kadar giderdi… Hem bu 
sorunu çözmek onların işi de değildi. Çözemezlerdi de zaten. 
Bu sadece bir iki kişinin gününü kurtarmaktı... Sesli düşünmüş 
olacak ki; “Onlar da zaten günü kurtarmaya çalışıyor” diye 
yanıtladı hanım. Boş bardağı tepsiye koyarken, “çayı ısıtayım 
mı?” diye sordu.  Yanıt alamadı.  

Hanım, “Hadi markete gidiyoruz” dedi. “Evde hiçbir 
şey kalmadı.” “Yarın gitsek olmaz mı?” diye karşılık verdi 
hüzünlü bir yüzle… “Bugün kredi kartımın hesap kesim günü. 
Bir ay sonra öderiz hiç olmazsa...” “Tamam” dedi hanım. 
“İdare ederiz.” İçinde bir ferahlık mutfağa yöneldi. Aklı adamın 
eşindeydi… 26.08.2021 
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ÇAMURA BATAN ZAMAN 
 

Bir kere gitmek düştüyse aklına, gideceksin. Durduğun yer 
ait olduğun yer değildir artık. Ait olmadığın yerlerde, mutlu 
numarası yaparak ömrünü heba edemezsin. Bunu yapmaya bir 
başladın mı, alışkanlık olur, hayatı bu sanırsın bundan sonra 
hep. Kederle kavrulmak normalin olur. Gitmek aklına düşer 
düşmez, harekete geçmelisin. Bulunduğun yer bir bataklıktır 
artık. Ne kadar oyalanırsan, o kadar batarsın. O çamuru bile 
sevdiğini söylemeye başlar aklın, tembelliğini taçlandırmak için. 
Yavaş yavaş gömülüşün zihnini uyuşturur. O kadar gömülürsün 
ki, dünyadaki her yer bataklık sanmaya başlarsın.  

Ama aklına gitmek düşmüştür bir kere. Gördüğün, 

duyduğun, anladığın bir şeyler vardır. Ayağını kaldırırsın, 

çamur geri çeker seni. En iyisi kalmak dersin. Tembelliğin 

ağır basar. Bir de kurban psikolojisi. Mahkûmsundur. Seni 

tutan bir sürü şey vardır. Saymak istersin, bir tane bile 

bulamazsın aslında. Bir süre daha beklersin. İçin içini yer 

ama.  

Gideyim, kalayım derken bataklık derinleşir, aklını 

oynatmaktansa düşünmemenin bir yolunu bulmak tek 

çaredir. Zaten uyuşan zihnini, uyuşturacak bir şeyler 

bulursun mutlaka. Sen düşünmedikçe, düşüncen içinde daha 

da büyür. Kolunu kaldırırsın, çamur geri çeker seni. 

Gitmek aklına düştüyse, kaldığın her gün çamurdur 

artık. Yavaş yavaş çamurlaşmaya başlarsın sen de. 

Ağzından, burnundan içeri süzülür, içini çürütür. Artık 

debelenmek de faydasızdır. Sen çamurun içindesindir, 

çamur senin içindedir. İçinde kendine ihanet vardır artık, 

içinde yalanlar vardır, içinde boğulan bir hayat vardır. 

Gitmek düşüncesi hiç çürümez ama. Artık çürüsün diye, 

kendi isteğinle yutmaya başlarsın çamuru. Nafile... 

İçerinin emri, dışarının emrinden güçlüdür her zaman. 

Dur durak bilmez. 

Bir kere gitmek düştüyse aklına, en kısa zamanda 

gideceksin. İyice çamura bulanmadan, gözlerin 

görmeyinceye kadar bataklığın içine dalmadan. Hiçbir şey 

yapmamanın, tembelliğin rehavetine kapılmadan. 

Boğulmanın, huzur olduğunu sanmaya başlamadan. 

Uyuşmuş zihninle geçirdiğin her günün kayıptır. 

Kendine ayıptır. Er ya da geç gidersin. Önünde sonunda o 

düşünce ağır basar.  

Ama insan en büyük kederi, geç kalmış olduğunu 

anladığında yaşar. 
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LUVİ 
Yıl 1878’di. 
Afyon'a bağlı Beyköy'de bir tarlada 10 metre uzunluğunda 
kireç taşından yapılmış bir yazıt bulundu. 
Üzerinde birtakım şekiller vardı. 
Köylüler taşa bir anlam veremedi. 
Köy heyeti taşın yeni yapılan caminin temelinde 
kullanılmasını kararlaştırdı. 
Bölgede kazı yapan Fransız arkeolog George Perrot buna 
karşı çıksa da,köylülere derdini anlatamadı. 
Bunun üzerine arkeolog Perrot, taş temele atılmadan 
üzerindeki şekilleri bir kağıda tek tek çizdi. 
Sonra ülkesine döndü... 
*. *. * 
Aradan 134 yıl geçti.. 
2012 yılında İngiliz antik çağ tarihçisi James Mellaart 
öldüğünde özel arşivinin arasında Fransız arkeolog Perrot'un 
Afyon'da taştan kopya ettiği metin de çıktı.. 
Melleart'ın oğlu metnin kopyasını İsveçli tarihçi Dr. Eberhard 
Zangger'e verdi. 
Zangger İsveçli ve Hollandalılar'dan oluşan 20 kişilik bir bilim 
insanı grubuyla bu yazıları çözmeye çalıştı.. 
Yıllar süren uğraşlardan sonra yazılar çözüldü.. 
Bronz Çağından kalmaydı.. 
3 bin 200 yıllıktı.. 
Anadolu'da Hititler'den önce yaşayan Luviler'e aitti.. 
Luviler, çok araştırmacı ve akademisyene göre Truva'ya 
denizden gelen ışık insanlarıydı.. 
Anadolu'nun ilk halkıydı.. 

 
 

Luviler kendilerine MA halkı diyordu. 
MA, battığına inanılan MU kıtasının başka bir ismiydi. 
Birçok tarihçi Luviler'in MU kıtası battıktan sonra deniz 
yoluyla Anadolu'ya geldiğini savundu. 
Bu görüşe katılan Mustafa Kemal Atatürk de Anadolu'nun 
köklerini MU kıtasında aradı ve bu konuda araştırmalar 
yaptı. 

*. *. * 
Luvi ışık demekti.. 
Bir çok dile buradan geçti.. 
Hititçe'de Lukka, Latince'de Lux, İngilizce'de Light, 
İtalyanca'da Lure, İspanyolca'da Luz, Almanca'da licht ve 
niceleri.. 
Işık insanları silahsız bir dine inanıyordu.. 
Onlarda yaratan ve yaratılan yoktu.. 
Yaratılmışların bütünü yaratanın kendisiydi. 
İkilik küfürdü.. 
En büyük en küçükteydi.. 
İnsanın özü ruhuydu 
Ruh ışıktı ve ölümsüzdü. 
Luviler'de bilgi en önemli değerdi.. 
Dinlerini, dünya görüşlerini bilgi seviyesi yüksek insanlarla 
paylaşırlardı.. 
Düşüncelerini sembollerle anlatırlardı.. 
Bu yüzden hep azınlıkta kaldılar ve Anadolu'ya 
kendilerinden sonra gelen halklar tarafından ezildiler.. 
 

 
 

Hititler Anadolu'ya geldiklerinde tanıştıkları Luviler'e, 
komşu halk anlamına gelen "A-Luvi" dediler. 
İnançlarının, geleneklerinin Aleviler'e çok benzer olması 
yıllardır tarihçileri düşündürür. 
Alevi sözü acaba "A-Luvi"den mi gelmektedir?. 
Baksanıza Yunus Emre ne diyor? 
“Dört kitabın manasın okudum hâsıl ettim. 
Işığa gelince gördüm bir uzun hece imiş”. 
“Oruç namaz gusülü hac hicaptır aşıklara 
aşk ondan münehhez halis heves içinde. 
ey aşıklar ey aşıklar ışık mezhebi dindir bana." 
*. *. * 
Afyon'da 1878 yılında bulunan taş yazıtın çözümüne başta 
İngiliz İndepented Gazetesi olmak üzere birçok Avrupa 
medya organı geniş yer verdi. 
Yazıtın deşifre edilmiş tam metni ve araştırma aralık ayında 
'Proceedings of the Dutch Archaeological and Historical 
Society' dergisinde yayınlanacak. 
Fransız, İngiliz, İsveç, Hollandalı bilim insanları şimdi bu 
konuda yoğun çalışma içinde. 
Anadolu'nun köklerini araştırıyorlar. 
Peki biz Anadolu'da yaşayanlar ne yapıyoruz? 
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“BENLİĞİNİ ARAYAN ÇOCUK” (*) 
 

Annesi gelen her çocuk birer birer okuldan ayrıldı. 
Öğretmenler önce birbirlerine sonra da duvarın dibinde iyice 
büzülmüş olan Dibs’e baktılar. 

Hedda sabırla,”hadi bakalım Dibs, eve gitme zamanı, 
yemek zamanı geldi” dedi. Dibs yerinden kımıldamadı. 

“Lütfen Dibs, annen neredeyse gelir.”  
Annesi hep geç kalırdı. Giyinme savaşı bitmiş, kendisi ile 

sakince gitmeye hazır bir çocuk bulmak için, annesi özellikle 
geç geliyordu. 

Dibs’in okula devam durumu mükemmeldi. Annesi onu 
her gün arabayla okula bırakıyordu… Bazen de şoförü çocuğu 
kucaklayıp okul kapısından içeriye bırakıyordu. 

Dibs’in davranışlarında öğretmenlerin onunla ilgili bir 
yargıda bulunmalarını zorlaştıran ve bu yüzden de onu kendi 
haline bırakmalarına neden olan bir başkalık vardı. 
Davranışları tutarsızdı. Bir an ağır zekâ geriliği olan bir çocuk 
gibi davranıyorsa, başka bir zaman ona söyleneni üstün zekalı 
olduğunu düşündürecek kadar hızlı ve sakince yerine 
getirebiliyordu. 

Doktor bir keresinde “tuhaf bir çocuk”, demişti. Zekâ 
geriliği mi? Psikolojik mi? Beyin hasarı mı? Nereden bilebiliriz? 

Gittiği okul zekâ geriliği ya da psikolojik bozuklukları olan 
çocuklar için değildi. 

İşte ben bu noktada hikâyeye dahil oldum. Okul beni 
Dibs’in sorunlarının konuşulacağı bir toplantıya davet etti. Ben 
klinik psikologum. Uzmanlık alanım çocuklar ve ebeveynler. 

Bu toplantı okulda gerçekleşti. Dibs’in kişiliğinin tüm bu 
insanlar üzerindeki etkisine şaşırmıştım. Sıra dışı davranışları 
onları çok yormuş ve nihayetinde tükenmiş gibilerdi.  

 Bu olay Virginia M Axline’nın “benliğini arayan çocuk” 
kitabında anlatılıyor. 

Her anne babanın ve eğitimcinin okuması gereken bir 
kitap. 

Psikolog, içine kapalı, çevre ile bir bağlantısı olmayan altı 
yaşındaki Dibs’i, oyun terapilerine alıyor. Üzerinde uzun süre 
çalışıyor. 

Mutlu bir evliliği olan, mesleğinde çok başarılı olan anne 
ve baba çocuğu istemeden dünyaya getiriyor. Dibs 
doğduğunda çirkin ve hareketsiz bir bebek olarak kucaklarına 
düşüyor. 

Meslek başarılarına ve mutluluklarına önem veren çift, 
Dibs’le ilgilenemiyor, ona sevgilerini gösteremiyorlar. 
Bakıcılara bırakıyorlar. Dibs büyüdükçe anne-baba ve çevre ile 
iletişimi daha da zorlaşıyor. Aile doktora, psikoloğa götürüyor, 
ama sorunu çözemiyorlar.  Özürlü bir çocuk olarak 
kabulleniyorlar. Paralı okula gönderiyorlar. Yukarıdaki sonuçla 
karşılaşıyorlar. 

Psikolog, çalışmalarıyla Dibs’in anneye ve babaya 
tepkisinden bu davranışları gösterdiğini ortaya çıkarıyor. 
Çünkü anne ve baba onu bir eşya olarak görüyor, sevgi 
gösterecek zamanı ayırmıyorlar. Pahalı oyuncaklarla 
oyalıyorlar. Çocuklarından utandıkları için yanlarında 
götürmüyorlar, kimseye göstermiyorlar.   

 
Çalışmalar süresinde psikologla ilişki kuran Dibs, evde 

farklı davranmaya olumlu karşılıklar vermeye başlayınca anne 
psikologla görüşmeye geliyor ve yaptıklarını ayrıntılı anlatıyor. 

Evde sevgi saygı gören Dibs, özellikle babası ile iyi ilişkiler 
kuruyor. Gittiği okullarda başarı ödülleri getiriyor. Yetenekli ve 
becerikli olduğunu her ortamda gösteriyor. 

Bir çocuğu kazanmanın bir geleceği kazanmak 
olduğundan hareketle eğitimin, -daha açığı- doğru bir eğitimin, 
toplumsal bir eğitimin ne kadar önemli olduğuna çok güzel 
örneklerinden birini, yazar kelimelere döküyor. 

Bu olay dünyayı yönetmeye çalışan ABD’de geçiyor. 
Eğitimi sadece okulla sınırlayan ABD gibi ülkelerin çoğunda 
bunlar yaşanıyor. 

Sovyetler Birliği’nde anneliğe hazırlık eğitiminin yanında, 
çocuğun üç yaşına gelmesiyle birlikte çocuk ve aile ilkokul 
bitinceye kadar eğitime alınıyor. Çocuk üzerinde birlikte 
çalışmalar yapılıyordu. Yukarıdaki sorunların yaşanmasının 
önüne baştan geçiliyordu.  

Nerde bizde böyle bir eğitim ve eğitim anlayışı…? 
Bizde Dibs’in yaşadıklarının çok daha fazlası yaşanıyor. 

Birçok cevherimiz, toplum hizmetine sunulmadan kayıp olup 
gidiyor. 

*Benliğini Arayan Çocuk (Vırgınıa M. Axlıne) 
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ÖPÜCÜK NEDİR...?  
Ekonomistler der ki:  
ÖPÜCÜK, talebin her zaman için arzdan fazla olduğu 

bir alışveriştir.  
 
Muhasebeciler der ki:  
ÖPÜCÜK, geri dönüşüm sağladığı için kar oranı yüksek 

bir tür kredidir. 
 
Matematikçiler der ki:  
ÖPÜCÜK, sonsuzluktur, çünkü burada 2 nin böleni 

yoktur.  
 
Geometriciler der ki:  
ÖPÜCÜK, iki dudak arasındaki en kısa mesafedir.  
 
Fizikçiler der ki:  
ÖPÜCÜK, kalbin yoğunlaşması sonucu iki dudağın 

birbirine yapışmasıdır.  
 
Kimyacılar der ki:  
ÖPÜCÜK, iki kalbin birleşmesi sonucu ortaya çıkan 

reaksiyondur.  
 
Anatomi profesörleri der ki:  
ÖPÜCÜK, aşk ve heyecan taşıyan bakterilerin tükürük 

yoluyla ağızdan ağıza geçmesidir.  
 
Fizyoloji profesörleri der ki:  
ÖPÜCÜK, insan vücudundan 2 adalenin heyecanla 

birbirine değerek kasılmalarıdır.  
 
Dişçiler der ki:  
ÖPÜCÜK, hem bulaşıcı, hem de antiseptiktir.  
 
İstatistikçiler der ki:  
ÖPÜCÜK, 90-60-90 ölçülerindeki artma ya da azalmaya 

bağlı olarak değişiklik gösterebilen bir olgudur.  
 
Filozoflar der ki:  
ÖPÜCÜK, çocuklar için oyun, gençler için zevk, yaşlılar 

için güvendir. 
 
Dilbilgisi öğretmenleri der ki:  
ÖPÜCÜK, tekil gibi görünen ama çoğul olan, cins isim 

gibi görünen ama özel olan ve her cümlede bir anlam ifade 
eden kelimedir. 

 
Mimarlar der ki:  
ÖPÜCÜK, iki dinamik nesnenin arasında sağlam bir 

köprü oluşturan değerdir.  
 
Ve Bilgisayar Bilimcileri der ki:  
ÖPÜCÜK, bazen iki sistemin iletişimini hızlandıran 

önemli bir sistem dosyası, bazen de bütün sisteminizi altüst 
eden bir virüstür.  

 

 
 

 
 

 
                                 

 
 ZAM 
 
Maaşıma zam geldi, hem de yüzde beş. 
Zil takıp oynuyorum, oynamak beleş. 
 
Karpuz alacaktım, yanında kavun, 
Karpuz neyse, kavunum çıktı kelek. 
 
Baktım ki sendikacım hükümete yanaştı. 
Yüzde beşi duyunca, feleğim şaştı. 
 
Orman yandı ne bal kaldı ne arı, 
33 bin alan, sendikacım sapsarı. 
 
Zam gelecek diye ne hayallerim vardı 
Delinmiş çorapları, hanım yamaladı. 
 
Gözümüz yoktu kimsenin, gözünde ve kaşında 
Satıldı işçi- memur masa başında. 
 
Şişmişti cüzdanları, kaçtılar masadan 
“Ezdirmedik emekçiyi” dediler utanmadan. 
 
Bol keseden atmayı, cam ekranda sevdiler 
İşçiyi- memuru yalan ile dövdüler. 
 
Üç kuruş sadakayla, yine kaldık ayazda! 

Umut, asılı kaldı, üç yıl sonraki yazda. 
 
ÖPTÜM. 

 

 


