
 



 

 
İSVİÇRELİ BİLİM İNSANLARI UYUMA! 

İsviçreli bilim insanları “Yav Allah neler yaratmış”tan 
“yav adamlar yapmış”a geçtiğimizden beri dünyada olup 
bitenlerin sorumlularıdır. Dan Brown’un yalancısıyım ki “yahu 
biz ne yapıyor ve nelerle uğraşıyoruz, insanlar/dünya nelerle 
uğraşıyor” dememize yol açan şeyleri yapanlardır. İsviçre’de 
CERN diye bir yerde atom altı parçacıkları hızlandırıp 
çarpıştırıyor ve sonra da nasıl çarpışıyorlarmış diye 
izliyorlarmış. Tanrı parçacığı dedikleri bi şeylerle uğraştıkları da 
söylenmektedir. 

Tabii ki bizim bu konudaki yegâne uzmanımız 
ilahiyatçımız Caner Taslaman’dan öğrendiğimiz kadarıyla 
sonuçta Allah büyüktür! Orada yapılanları da Allah bilir! 
Onların aslında kripto Müslümanlar olduğu da mütedeyyin 
çevrelerde zaten bilinmektedir. 

Ülkemizde yüz yıldır emperyalist, komünist, şeriatçı, 
bölücü ve paralel tipler aranırken higgs bozonu arayan bu 
İsviçreli bilim insanları yangında ilk kurtarılacaklar arasındadır. 

İsviçre bilim ile kapitalizmin evliliğinden doğmuştur. 
Aslında evde de kapitalizmin sözü geçer. Gücü ve zenginliği de 
kapitalizmin kasası olmasındandır. Tabii ki kasa da 
korunmalıdır ve zaten de korunmaktadır. Zira kimse kendi 
kasasına saldırmaz. 

Eğitim şart diyenlere inat diyelim ki bilim geliştiği için 
değil kapitalizm geliştiği için İsviçre’de bilim gelişmiştir. Valla. 
Sağ olsunlar! Marks’ın burjuvazi ve burjuva devrimleri 
övgüsünü unutmayalım. 

İsviçreli bilim insanları genellikle sadece İsviçreli bilim 
insanları olarak bilinmekle birlikte adları da pek 
bilinmemektedir.  

Paracelsus 1493-1541, Leonhard Euler 1707-1783, Carl 
Linnaeus 1707-1778, Alfred Nobel 1833-1896, Jakob 
Burckhardt 1818-1897, Ferdinand de Saussure 1857-1913, 
Carl Gustav Jung 1875-1961, Jean Piaget 1896 980, Friedrich 
Dürrenmatt 1921-1990 ve CERN’de çalışanların bir kısmının 
İsviçreli olduğu ve ne yaptıkları aziz milletimizin ve 
münevverlerinin gündemine fazla ulaşamamıştır.  

Ama bizim zenginlerimiz ve fukaralarımız dahi milka, 
nestlé, rolex, victorinox, versace, gucci, swatch, novartis, 
roche ve migros (evet evet migros yüzde yüz bir İsviçre 
markasıdır) gibi markaları bilmekte, ürünlerini tüketmekte 
veya en azından tüketebilmeyi hayal etmektedir. Milka ya da 
toblerone ile beslenme roche ürünleriyle güzelleşmek artık 
milli emellerimizdendir. 

Zaten mülkümüzü ve haklarımızı da koruyacağı 
umulan Türkiye Cumhuriyeti'nin icra-iflas ve medeni kanunu 
İsviçre hukukundan uyarlanmıştır. 

 

 
 

 

İsviçre Alplerinin köylü kızı Heidi de bizim kızımızdır. 
Büyüklerimizin çok iyi bildiği gibi, gitmesek de Davos da 
İsviçre’de bir köydür zaten! 

Olan şudur ki “İsviçreli bilim insanları” bu ünlü 
kapitalist markaların reklam yüzüdür aslında. Yüzlerini 
görmesek de İsviçreli bilim insanlarınca etkinliği ve yararlığı 
kanıtlanmış ürünleri görünce daha da alasımız gelir. Kuranda 
yazdığı söylenen ile İsviçreli bilim insanlarının söyledikleri 
arasında tercihimiz İsviçreli bilim insanlarının adına Latince 
etken maddeleriyle takdim edilen ürünler ve yöntemlerdir.  

Dolayısıyla reklamcılığın profesyonel yalancılığa 
dönüştüğü son zamanlarda satış ürünlerinin ispat kaygısıyla 
ortaya atılan marketing yani pazarlama sloganıdır isviçreli 
bilim insanları. 

Dolayısıyla hayatında hiç İsviçreli bilim adamı ve 
yazısını görmemiş kayserili ve hatta yozgatlı çakma ürün 
üreticisi ve satıcısı da ürününü isviçreli bilim insanlarınca 
değerinin kanıtlandığı iddiasıyla pazarlamaktadır. 

Dolayısıyla İsviçreli bilim insanlarınca yapılmayan bir 
araştırma yok gibidir. İsviçreli bilim insanlarının yaptığı bir 
araştırmaya göre de dünyada en fazla araştırmayı İsviçreli 
bilim insanları yapıyormuş zaten! İsviçre’nin karlı Alplerinin 
eteklerinde yaşayan dertsiz, tasasız ve dişlerinin bembeyaz 
olduğu tahmin edilen bu bilim insanlarının işleri güçleri yoktur 
ve bütün gün püften şeyleri araştırırlar... Bilimum sallama 
verilerde kaynak gösterilen gruptur bunlar… Bunlar 
kültürümüzün akil insanları grubu gibi çalışmaktadırlar. 

Vallahi Kuranda yazılı diyenle İsviçreli bilim 
insanlarınca kanıtlanmıştır diyen de diyenlere inananlar da 
bizdendir sonuçta. Hele “it has been scientifially proved” 
yazıyorsa satış garantidir de. 

“İsviçreli bilim insanları fırına verilen mercimeğin fındık 
benzeri bir etki yaptığını kendi üzerlerinde yaptıkları deneylerle 
kanıtladılar. Deneylerin kaç posta olduğunu henüz 
açıklamasalar da mercimek tanıtım grubu reklamları 
ekranlarımıza konuk oldu. Bazı kadınların bakkaldan mercimek 
istemekte güçlük çektikleri şeklindeki geyik hızla yayıldı. 
Yayılan geyikler özel bir televizyonun haberlerinde hayvanlar 
âlemi bölümüne konuk oldu. Genel yayın yönetmeni, söz 
konusu geyikleri yayanları gizli kamera ile yakaladığıyla 
kalmadı, hak ettikleri hakaretleri bünyelerine giydirdi. Ertesi 
akşam da bir önceki akşam haberlerde söylediklerini haber 
yaptı. Haber alma özgürlüğümüzü kimse ama kimse elimizden 
alamaz ve fakat elimize verebilir!” 1 

Zavallı İsviçreli bilim insanlarının bunlardan haberi var 
mıdır bilinmez. Ama ne olur İsviçreli bilim insanları uyuma! 
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1 Cem Mumcu, “Gerçek Tutulması: Gerçek Bir Şaka mı?”, Şakanın Sırası Değil, Cogito, Üç aylık düşünce dergisi, Sayı: 26 Bahar, 2001, s.159. 



 

 

TUZAKTIR SEVİLMEK 

Sevmek, kalbinin büyüklüğü kadar yapabileceğin bir 

şeydir. Kalbi olan herkes, bir şekilde becerebilir sevmeyi. 

Karşıdakiyle pek ilgisi yoktur sevme halinin. Tamamen 

seni anlatır sevişin. 

Oysa sevilmeyi herkes beceremez. Olgunluk ister 

sevilmek, büyüklük ister. Ancak o zaman sevildikçe 

güzelleşirsin. Aksi halde, sevilmek çok çirkinleştirebilir 

insanı. Tuzaktır, içinde neyi büyüttüysen onu çıkarır 

dışarı, haberin olmadan. 

Zor zanaattır sevilmek. Bir kere layık olman gereken bir 

sıfat verilir sana. Taşıyabilirsen ne ala. Yok onun sana 

verilmiş değil, senden ötürü olduğunu sanırsan yazık 

edersin. Sevilişin seninle değil, sevenin kalbiyle ilgilidir. 

Sevenin içindeki güzelliklerin, dışarı çıkmasına vesile 

oluşundur sadece. 

Sonra karşılık ister sevilmek, gerçek bir sevgiyse sana 

akan, senden geri dönenle beslenir ancak. Olgunlaşmış 

bir kalpse göğsünde taşıdığın, sevildikçe daha da sever, 

yarattığını büyütür. Henüz bir ergen kalbin varsa eğer 

sevildikçe kaçar, yeni hedefler ararsın. 

 

Alçak gönüllülük ister sevilmek. Sen saygıyla eğildikçe, 

çoğalarak akar üstüne. Ama sen, üzerine basarak 

yükseleceğin bir şey sanırsın sevgiyi, henüz 

büyümediysen. Yükseldikçe yükselirsin kendini 

kaybederek. 

Cesaret ister sevilmek, sevmekten daha çok cesaret ister. 

Sevilmek istediğini söyleyen insancıkların ödü patlar 

sevilmekten. Sevmenin ne olduğunu bilmeyen ergen 

kalplerle karşılaşıp, yanlış tanımlar yapmışlardır çünkü. 

Kaçarlar sevilmekten, huzurdan kaçarlar. Huzursuzlukla, 

hor görülmekle beslenmeyi öğrenmişlerdir çünkü. 

Bir de kendini sevmek gerekir güzel sevilebilmek için, 

sevilmeye alışık olmak gerekir. Hiç bilmediğin bir şeyle 

karşılaştığında panik olur, dağıtır, parçalar, kırarsın. 

Kendi kendini sevmeyi öğrenememiş birini sevmek, yorar 

seveni. 

Sevilmek, sevmekle beslenmezse sessiz sakin söner gider, 
hiçbir şey anlamazsın. Senden doğduğunu düşündüğün için 
gidişini de büyük acıyla karşılarsın. Öyle değildir oysa. 
Sevilmeye layık olmak senin varlığından daha çok, karşılığında 
verdiğin emekle ilgilidir. 
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SİMAVNE KADISI OĞLU ŞEYH 

BEDREDDİN DESTANI 

 

Şeyh Bedrettin,15-16 yy. batıda Rönesans ile başlayan 

ütopik düşünceleri ve daha fazlasını gerçekleştirmek için 

onlardan yüzyıl önce Anadolu’da örgütlenip kitleleri 

isyana götürmüş, Anadolu’da eşitlik, adalet, yarin 

yanağından gayri her şeyde kolektif mülkiyet, inanç 

birliği ve özgürlüğü talebi ile Osmanlı karanlığına karşı 

bir ışık olmuştur. Bu ışık hâlâ kitlelerin elinde karanlığa 

karşı bir meşaledir. 

Bedreddin’in düşüncesi, kimliği ve isyanı 

Mülhit(dinsizlik) zındık olarak açıklanıyordu. Nazım’ın 

“Simavne kadısı oğlu Şeyh Bedreddin destanı” bunu 

aydınlığa çıkarırken, kendisi için de doruk noktası 

olmuştur. Destandan sonra bu eylem alt tabakanın bir 

isyanı olarak değerlendirilmeye başlandı. 

Şeyh Bedreddin isyanı, Yıldırım Beyazıt’ın oğullarının 

taht kavgası yaptığı Fetret Devri denilen 1402-1413 

tarihleri arasında yapılmış ilk sosyal isyandır.  Bu dönem 

saraya bağlı üst topluluğun toprak üzerindeki 

mülkiyetinin merkezileştiği, toplumsal sömürünün farklı 

bir biçim aldığı ve zulmün arttığı bir dönemdi. 

Anadolu’da piramidin en altında yoksulluk içinde 

yaşayan farklı milliyetten halklar, aşiretler, yoksul 

köylüler, can ve mal kaygısına düşen esnaf ve 

zanaatkârlar, inançları nedeniyle zulüm gören halklar 

Bedreddin hareketinin etrafında toplandılar. 

Bedreddin hareketi; hukuk ve adalet kavramına çok önem 

vermiştir. Dönemin en büyük sorununun toprak sorunu 

olduğunu bilerek “toprakta kolektif mülkiyet”i dile 

getirirken inanç bütünlüğünü de dillendirmiştir.  

 Düşüncesi ve isyanı ile Şeyh Bedreddin, sadece 

bulunduğu çevrede değil, bütün insanlık için büyük ve 

unutulmaz bir kahramandır. 

Nazım Hikmet, kardeşini boğup tahta geçen Çelebi 

Mehmet’e karşı Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal ile 

birlikte Şeyh Bedreddin’in ayaklanmasını “Simavne 

Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı” adıyla anlatmıştır. 

1921 de savaş sürerken Faruk Nafiz, Yusuf Ziya, Vâllâ 

Nurettin ve Nazım Hikmet, Anadolu’ya silah kaçıran bir 

örgütün yardımıyla “Yeni Dünya” adındaki vapurla 

Anadolu’da milli mücadeleye katılmak için yola çıkarlar. 

 İnebolu’da, Almanya’dan gelen ve Spartaküs hareketinin 

tanığı olan gençler; Sadık Ahi, Vehbi Sarıdal, Nafi Atuf 

Kansu ile karşılaşırlar. Bu ekip Nazım’a ve arkadaşlarına 

Spartaküs hareketini anlatırlar.  

 

… 

 

Alman Sosyal Demokrat Partisi’ni, “Spartaküs’e 

Mektuplar “adlı yeraltı gazetesini Rosa Luxemburg’u, 

Karl Marx’ı ve Kautsky’yi ilk kez orada duyarlar. Sadık 

Ahi, Anadolu’daki sınıfları, ezilen ve dışlanan azınlıkları, 

köylü isyanlarıyla birlikte Bedreddin isyanını da anlatır. 

Bu anlatımla genç şairlerin görüşleri değişir. 

Nazım Hikmet, Şeyh Bedreddin üzerine ilk şiirini 

1929’da kablettarih (tarih öncesi) başlığı ile yazmıştır.  

… 

Bize hala 

Konduğumuz mirası hatırlatır 

Bedreddini Simavi’nin boynuna inen satır. 

Ergürülü esnaf ahilerle beraberdik. 

Biliriz 

Hangi pir aşkına biz 

Sultan ordularına kıllı göğüslerimizi gerdik… 

 

Nazım Hikmet’in “Simavne Kadısı Oğlu Bedreddin 

Destanı” yazmaya karar vermesi; bir taraftan Sadık Ahi 

‘den dinledikleri, diğer taraftan1933’te gizli örgüt 

kurmaktan Bursa cezaevinde iken Mehemmed Şerefeddin 

Efendi’nin yazdığı Bedreddin hakkındaki risaleyi 

okuması ile olmuştur. Nazım Hikmet 1936 yılında 

tarihsel bir yolculukta o dev destanını yazmıştır. 

 

“sedirde al yeşil, dal dal Bursa ipeklisi 

duvarda mavi bir bahçe gibi Kütahyalı çiniler, 

gümüş ibriklerde şarap, 

bakır lengerlerde kızarmış kuzular nar idi. 

öz kardeşi Musa’yı ok kirişiyle boğup 

yani bir altın leğende kardeş kanıyla abdest alarak 

Çelebi Sultan Mehmet tahta çıkmış hünkâr idi. 

… 

ertesi gün 
gölde kayık parçalanır 
                       kalede bir baş kesilir 
                                                kıyıda bir kadın ağlar 
ve yazarken 
Simavneli «Teshil»ini 
Torlak Kemâlle Mustafa 
öptüler 
   şeyhlerinin elini. 
Al atların kolanını sıktılar. 
Ve İznik kapısından 
dizlerinde çırılçıplak bir kılıç 
heybelerinde el yazma bir kitapla çıktılar... 

Kitaplarının adı: 
                         «Varidat»dı. 
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Baktı. 

Bedrettin yiğitleri baktılar ufka… 

Pare pare edildi ama, 

Boşanan yağmur içinde gün inerken akşama 

On binler iki bin kaldı. 

Hep bir ağızdan türkü söyleyip 

hep beraber sulardan çekmek ağı, 

demiri oya gibi işleyip hep beraber, 

hep beraber sürebilmek toprağı 

ballı incirleri hep beraber yiyebilmek 

yârin yanağından gayri her şeyde 

her yerde 

hep beraber 

diyebilmek 

için 

on binler verdi sekiz binini 

yenildiler 

 

… 

Ve hep beraber söylenen bir türkü gibi 

Hep beraber kardeş elleriyle işlenen toprak 

Edirne sarayında damızlanmış atların  

eşildi nallarıyla 

….. 

 
 
Bedreddin 

baktı kemerlerden dışarı. 

Dışarda güneş var. 

Yeşermiş avluda bir ağacın dalları 

ve bir akarsuyla oyulmaktadır taşlar. 

Bedreddin gülümsedi. 

Aydınlandı içi gözlerinin, 

                                   dedi: 

— Mademki bu kerre mağlubuz 

netsek, neylesek zaid. 

Gayrı uzatman sözü. 

Mademki fetva bize aid 

verin ki basak bağrına mührümüzü. 

 

Şeyh Bedrettin isyanı ilk kez Mustafa Suphi’nin 

Moskova’da çıkardığı Yeni Dünya gazetesinin 7. 

Sayısında yayımlanmıştır. (15 ağustos 1918) 

Kaynak: Emek Tarihi Yazıları/ Hamit Erdem 

 

 

 
MEZAR TAŞI SÖZLERİ 

 
1. Delil yetersizliğinden beraat etti; kalp yetersizliğinden 

gitti… 
2. Karnında fazla su vardı; adalelerinde kireçlenme, 

böbreklerinde kum, kanında da demir fazlalığı. Beton 
gibiydi, ama öldü… 

3. Artık karısı geceleri nerede olduğunu biliyor. [Çapkın 
bir adamın mezar taşı] 

4. Allah taksitlerini affetsin. [Memurun mezar taşı] 
5. İnsanlar ölünce en son kalbi durur; rahmetlinin dili 

durdu. [Politikacının mezar taşı] 
6. Sevgili doktorum, seni ikinci yaşamda dört gözle 

bekliyorum. [Doktorun hatasından ölen hastanın 
mezar taşı], 

7. Bu onun ikinci ölümü; birincisi evlendiği gündü. 
[Mutsuz bir kocanın mezar taşı] 

8. Burada yatan tosun, ziyaretçiyi öpsün. [Bir grafiticinin 
(duvar yazıcısı) mezar taşı] 

9. Hiç istemediği bir deplasmana gitti. [Futbolcunun 
mezar taşı] 

10. Kişi başına düşen milli gelir artsın diye, yaşamına son 
verdi. [Vatansever bir vatandaşın mezar taşı] 

 
11. Kim demiş kırmızı ışıkta geçilmez diye? Rahmetli 

geçerdi. 
12. Hayatımı kaybettim, hükümsüzdür. 
13. Rahmetli kayıkçıydı, son yolculuğunu imamın kayığıyla 

yaptı. Yaşam tehlikeli bir şey, sonu ölmekle de bitiyor. 
14. Düşünüyordu... O halde yok edilmeliydi. 
15. "Atın ölümü arpadan olsun" derdi. Bira içerken öldü. 
16. Olmaz ki ... Böyle de yatılmaz ki ... 
17. Kansız herifin biriydi, kan kaybından gitti. 
18. Hep, kendine ait bir toprağı olsun isterdi; sonunda 

muradına erdi. 
19. Azrail mirasçılarının sabrını ölçtü, 96 yaşında öldü.  
20. Öbür taraftaki hurileri bulmak gibi bir hevesi vardı. 

“Bulunca ararım” demişti ama henüz aramadı. 
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HÜZÜN 
 
Sabah ilk iş karakola gitti… Henüz yeniler gelmemiş olmalı 

ki, görevdekiler sabahlamanın verdiği yorgunluğu yaşıyorlardı. 
Durumunu anlatmaya çalıştı… Birçok bir şeyler söyleyip 
gönderdiler karakoldan… Aklında kalan “durumun onlarla bir 
ilgisinin olmadığı” idi… Sokakta, tek tük de olsa aceleci insanlar 
vardı sabahın serinliğinde... Ne yapacağını bilmiyordu… 
Danışacağı bir tanıdık aradı gözleri. Yoktu… Dermanı da 
yoktu… Kaldırımda bir kenara bıraktı kendini…  

Hep güvenebileceği birilerini aradı gözleri kendisine yol 
gösterecek… Bulamadı… Herkes sadece akıl veriyordu… O, her 
söyleneni can kulağı ile dinliyor, bir umut her söylenenin 
peşine düşüyordu…  Akşama kadar ulaşabileceği her yere gitti. 
Sonuç hep aynıydı. Hiç kimse bir şey bilmiyordu…  Koskoca 
oğlu uçup gitmişti… 

Eli kolu kırık eve döndü. Ağır adımlarla apartmana 
girerken Ayşe’yi gördü pencerede. Perde açıktı. Ayşe, ne 
olduğunu bilmese de gözleri ile anlattı üzüntüsünü. O, ellerini 
yana açıp boynunu bükerek, yukarıyı gösterip girdi içeri… 
Darmadağın eşyaların ortasına bıraktı kendini. Dudakları 
titredi, titredi, kendini tutamadı, ver etti ağlamayı. Sonra 
kolunu yastık yapıp kıvrılıverdi dağınıklığın ortasına… Uyuya 
kaldı…  

Her sabah, usanmadan, bir yerdeydi. Bir şey söylemeden 
alıp gittikleri oğlundan bir iz, bir haber bulabilmek umudu onu 
her sabah bir yere götürüyordu. Her akşam eve eli boş dönse 
de yılmıyor, ertesi gün kime, nereye gideceğini planlıyordu. 
Birkaç hafta, Ankara’da, uğramadığı karakol, emniyet, 
sıkıyönetim birimi bırakmadı.  

Son gün, bir akşamüzeri, emniyetin bilmem kaçıncı 
katında, bir görevli, oğlunun yarın savcılığa gönderileceğini 
söyledi sır verir gibi. Zor etti sabahı. Ezanla kalkıp, bir dilim 
ekmek cebinde, adliyenin önünde buldu kendini. Gözünü 
kapıdan ayırmadan saatlerce bekledi. Bıkmadı… Günlerdir 
oğluyla ilgili tek haber buydu. Kaçırmak istemiyordu. Adliye 
binasına o kadar çok giren çıkan vardı ki… Nerede arayacağını, 
kime soracağını bilemiyordu. Yorgunluğu dikkatini zorluyordu. 
Öyle, avara, şaşkın, ortalıkta dolanıp duruyordu… 

Siz hiç, tüm umutlarınızı yitirmek üzere iken, aldığınız bir 
haberle o umudunuzu dirilttiğiniz oldu mu?  Siz hiç, günlerce 
duymak isteyip de duyamadığınız bir sesi, hiç beklemediğiniz 
bir anda duyduğunuz oldu mu? İşte o ses, o hengâmenin 
içinden sıyrılıp geldi, kulağına peş peşe, peş peşe yerleşti. O 
ses ki yirmi küsur sene, her gün, kaç kez oradaydı. Oğlu 
serbest bırakılmış ve o kargaşada gelip annesini bulmuş, 
“annem” diye sarılmıştı. Tüm duyuları sonuna kadar açıldı… 
Görmek istedi göremedi, duymak istedi duyamadı, hiçbir şey 
algılayamadı, düştü, bayıldı… 

****** 
Taksi kapılarının önünde durduğunda yeni yeni kendine 

geliyordu. Zorlukla indiler. İnerken bile oğlunun elini 
bırakmıyordu. Sanki tekrar elinden kaçırıverecekti. Birbirlerine 
dayanıp zorlukla yürürken komşu apartmanın giriş katındaki 
dairenin tül perdesi kımıldadı… Belli ki Ayşe perdenin 
arkasındaydı. İçeri girdiler. İçerisi onca dağınıklığa rağmen çok 
güzeldi… 

 

İçeri girip, kapıyı kapattıktan sonra, ana oğul birbirlerine 
gözleri ile kilitlendiler. Bir süre öylece kalıp, sessizce ağladılar 
el ele…  Sonra birbirlerine sarılıp, güçleri yettiğince birbirlerini 
sıktılar. Birbirlerine, hiç konuşmadan her şeylerini anlattılar 
uzunca bir zaman…  

Onca yorgunluğa rağmen uyumadılar o gece. Gün 
ağarırken annesinin zoru ile uzanıverdi yatağına, yorganın 
altına girmeden. Annesi sabah namazını kıldıktan sonra uzun 
uzun dua etti. Kalktı, mutfağa geçti. Kalkana kadar olur diye 
oğlunun çok sevdiği tarhana çorbasını koydu ocağa. Rahmetli 
de çok severdi diye andı kocasını. 

Tarhana kokusu salona ulaştığında, o yatağında sızıp 
kalmıştı. Annesi söyleyemediklerini görmek ister gibi kapı 
aralığından, çekinerek baktı oğluna. Oldukça zayıflamış gördü. 
Kollarına baktı, bacaklarına baktı uğrun uğrun… Pek bir şey 
görünmüyordu ama akşam sanki sol kolunu pek 
kullanamıyormuş gibi gelmişti… Sonra hafif de aksıyordu 
galiba…  

Oğlunu bulmuştu ya… Her şey kabulüydü. Bir kolu 
tutmasa da aksasa da bulmuştu ya onu… Yeterdi ona… 
Sevinçle hüzün fingirdeşiyordu yüreğinde. Ama oğluyla her şey 
çok güzeldi… 

****** 
Gözaltına alınmadan önce, her akşam, iş dönüşü sokağın 

çocuklarının matematik sorularını çözerdi harala gürele… 
Bıkmadan, severek…  Günler sonra yine yoldaydı. Kaldırımda. 
Yine problem çözüyordu. Ancak bu sefer yanında sadece 
Ufaklık vardı. Diğerleri sokağın epey ilerisinde kümelenmiş, bir 
gözleri evlerinin penceresinde, bir gözleri onlarda, oyun da 
oynayamıyorlar, öylece kıpraşıp duruyorlardı. Mahcup… O, 
onların neden eskisi gibi yanlarında olmadıklarını Ufaklığa hiç 
sormadı. Yanıtını biliyordu.  Yanlarına bir daha 
gelemeyeceklerini de biliyordu. Zira o, o pis günlerden 
kurtulup eve geldikten sonra, komşularının çoğu kapılarını 
çalmadı bile. Çalanlarsa hava karardıktan sonra… Usulca… 
Kısacık…  

Son soruyu da hallettikten sonra kalktılar. Ufaklık her 
zamanki gibi koltuğunun altına girdi… İstiyordu ki saçlarını 
karıştırsın, istiyordu ki yapıştırsın kafasını bedenine, 
sıkıştırsın… Eskisi gibi… Yürüdüler… Kaldırdı başını, göz göze 
geldiler… Anladı… Bir anda öbür yanına geçti, beline sarıldı, 
kafasını koltuğunun altına soktu. O saçlarını karıştırıp karıştırıp 
topladı birlikte yürürken. Sonra parmaklarını saçlarına dolayıp 
yüzünü kendine çevirdi… Aşağıdan bakan gözler, onun 
kocaman yutkunduğunu gördü. O, boğazındaki düğümleri bir 
bir çözüp kaşlarını çattı: 

—Öğrendiklerini arkadaşlarına da anlatmayı unutma… 
Tamam mı? 

Hafif aksayan bacağı, öteki eli ile ceketinin cebine sokup, 
hep öyle taşıdığı sol kolu zoruna gidiyordu. Severek gittiği 
yerlere sakınarak gidiyordu şimdi, koşar adım geçtiği sokaklar 
zor geliyordu. İş dönüşünün de bir heyecanı yoktu artık. Bir 
Ufaklık kalmıştı yanında. Tatsız tuzsuzdu sokak.  

Ufaklık apartmanın girişinde bıraktı onu. O yorgun, çökük 
gözlerle, komşu apartmanın giriş kat penceresini yokladı her 
gelişinde olduğu gibi. Tül perde kımıldamamıştı bu sefer. Biraz 
ağırdan aldı. Ufak, yavaş adımlarla ilerledi. Apartmana 
girerken göz ucuyla bir kez daha baktı. Tül perde 
kımıldamıyordu. Oysa her geçişinde Ayşe o tül perdenin 
arkasındaydı. Beyninde bin soru, yüreği burkuldu. Örselenmiş, 
içi bomboş, içeri girdi.                                                                    6 



Kapıyı araladığında anne sesi ile karışık çorba kokusu 
karşıladı onu… İkisi de sıcacık… Hele, o soğuk odada, önüne 
sürülüveren soğuk çorbanın tadını tanıdıktan sonra… Hele 
hele, konuşmaz dört duvar arasında nice acıları tanımlayan 
seslere tanık olduktan sonra… İkisi de dünyalara değerdi… 
Anne sesi, çorba kokusu… 

Oğluna, ceketini çıkarmakta yardım ederken, biryandan 
da terliklerini önüne koyuyordu. Sırf oğlu zorluk çekip 
üzülmesin diye, serbest kaldığı günden beri eve her gelişinde 
bu telaşı yaşıyordu.  

 

Tek koluyla anasının boynuna sarıldı. Sıktı sıkabildiğince. 
Anası da onu… Sessizce sallandılar bir zaman.  Anası ellerini 
çektiğinde gözleri doluydu. Yüzünü saklayıp gözlerini silerken, 
“Boş ver” der gibi kolundan tutup masaya doğru iteledi;    

—Hadi hadi… Çorban soğuyacak… 
Ne kadar zaman geçti ayırdında değildi. Sokakta uzun 

süre kalmaktan hoşlanmıyordu artık. Rahat hareket 
edemiyordu zaten. Ayaküstü bir şeyler yapmak da 
istemiyordu. Ufaklık artık eve geliyordu her gün bir iki saat. 
Konu komşunun da ayağı kesilmişti zaten. Derdi, bir an önce 
okul bitsin. Tadı kalmamıştı hiçbir şeyin… Aksaması yok 
denecek kadar azalsa da sevdiklerine hâlâ tek koluyla 
sarılabiliyordu. 

 
 

 

KARPUZ 
Esrimiş akşamların alacasında 
Yitirilmiş bir gençlik türküsüdür 
Anılar 
 

Halılar Kargı’ya yaklaşık dört kilometre uzaklıktadır. 
Özellikle tatillerde sıkça ilçeye gider, bazen de geç dönerdik. 
Köye dönüşlerimizde çoğu kez postanenin altında bekler, doğu 
yönüne giden ve durdurabildiğimiz herhangi bir araca 
binerdik.  Bu araç çoğu kez bu bir kamyon olurdu. 

Bu gidişlerimizden biriydi. Tüm günü hatta akşamı 
Kargı’da geçirmiştik. Büyük olasılıkla da köyde olmayan 
televizyonun başında kalmışızdır.  Ilık bir eylül sonu gecesi 
köye yürüyerek dönmeyi kararlaştırdık. Üç ya da dört kişiydik. 
Birinin Niyazi (Işık) olduğunu anımsıyorum da diğerleri kimdi, 
bilemiyorum. 

Sessizliğin içinde yürüdük bir süre. Sonra yine başladık 
geyik muhabbetine. Enerji kaybıyla ısınan bedenimizin su 
gereksinimi oluşmuş olmalı ki, “Şimdi bir karpuz olsa da yesek” 
dedi birimiz. Atıldım; “Köye varınca ben size karpuz 
yedirebilirim” dedim. Hemen itirazlar başladı. “Mevsimi geçti. 
Şimdilerde karpuz kalmadı, nereden bulacaksın” gibi sözler 
uçuştu havada. Ben sakince “Gidince görüşürüz” dedim. 

 
Burada geceye ara verip söz verdiğim karpuzun 

arkadaşlarıma o an anlatmadığım öyküsünün birinci bölümünü 
anlatayım. 

Güzle birlikte köyde hasat mevsimi başlar. Gündüzleri 
köy neredeyse boşalır. Köyde yalnızca öğretmenler ve köyün 
imamı kalır. Yaz sonlarında bir gün öğleye doğru evden 
çıkmıştım. Köyün meydanına geldim. Kahveler iş zamanı kapalı 
olur. Belki sağda solda boş birini görürüm diye bakındım. 
Kimsecikler yoktu. Cami avlusu, şadırvanın akan ayağının da 
etkisiyle en serin yerdi. Avluya girdim orada da kimse yoktu.  

Oyalanırken şadırvan ayağının kenarında bitmiş bir 
karpuz teveği gördüm. Dikkatlice bakınca da üzerinde yumruk 
kadar olmuş bir karpuz. Altını hafifçe eşeledim, tevekleri de 
üzerine çekerek karpuzcuğu görünmez kıldım. 

Sonraki günlerde karpuzu hep gözledim. Bir gün cami 
imamının da karpuzla ilgilendiğini gördüm.  O da saklıyordu. 
Karpuz büyüdükçe bazen ben, bazen imam karpuzu 
görünmesin diye saklıyorduk. 
 

Kargı’dan gece yürüyerek döndüğümüz günün 
sabahında artık iyice büyümüş, olgunlaşmış olan karpuz 
yerindeydi. O nedenledir ki; kendimden emin olarak 
konuşmuştum. 

Köye geldik. Arkadaşlarımı doğruca cami avlusuna 
götürdüm. Tosya yapısı biri bıçak, diğeri bıçkı iki ayrı bölümü 
olan çakılardan hepimizde vardı. “Bıçağı hazırlayın, size 
dalından karpuz yedireceğim” dedim.  

Cami avlusu ağaçlıktı. Bu nedenle karpuzun olduğu yer 
koyu gölgeydi. Karpuzun bulunması gereken bölgeyi elimle 
yokladım. Bulamadım. Yokladığım çevreyi genişlettim, yine 
bulamadım. En sonra bitkinin teveğini tuttum, kaldırdım. Yine 
yoktu. Arkadaşlar gülmeye başlamıştı. 

Arkadaşlarıma döndüm. “Burada karpuz olduğunu 
yalnızca imam ile ben biliyorduk. Sabah yerindeydi. Demek ki 
benden sonra imam almış” dedim.  

Ertesi gün akşama doğru çalışmaktan gelip kahve 
önlerinde yorgunluk çayı içenlerin güncel konusu benim 
karpuz oldu. Beni gördüklerinde de “Hoca, karpuz uçmuş mu” 
diye takıldılar.  

Tam bunlar konuşulurken köy gençlerinden biri girdi 
söze. “O karpuzu biz yedik” dedi. “Akşama doğru, cami 
avlusunda güreşe tutuştuk. Bu arada karpuzun teveğine 
takılmışız, karpuz çıkıverdi ortaya. Bizde afiyetle yedik senin 
karpuzu” ... 
 

 

 


