
 



 

 
TEREDDÜT 

 

Tamamlanmamışlık ve eksiklik insanın olanağıdır, 
yazgısıdır ve imkânıdır. Tereddüt ve şüphe de 
tamamlanmamışlığın ve eksikliğin ürünüdür. İnsan 
tereddüt ve şüphe ile gelişir. Tereddüt ve şüpheden 
uzaklaştıkça kararlılığımız da artar. 

Kararın rahatlatıcılığına karşın tereddüt yorucudur. 
Emek gerektirir. Karar verildikten sonra düşünmek 
gerekmez. Felsefe de karardan sonra yapılmaz, ancak 
öğretilir. 

Karar bir eylemi başlatır. Ancak eylemsizlik 
mümkünse felsefe yapılabilir. Savaşta, doğal afetlerde, 
acil müdahalelerde, yakın ve önemli tehdit altında / 
uzaylının ışın gözleri beynimizi kaynattığında, sokakta 
karşımıza Bengal kaplanı çıktığında, balkondan düşen 
saksıyı kafamıza yaklaşırken gördüğümüzde, ekmek 
bıçağı elimizi derince kestiğinde -genellersek eyleme 
zorlayan durumlarda- felsefe yapıl(a)maz, davranılır. 1 

Karar verildikten sonra kalem kırılır. Yargılama 
sürecine eşlik eden şüphe ve tereddütler giderilmiş ve 
hükmün infazına geçilmiştir. 

Tereddütle kararlılığın mücadelesinde kazanan 
kararlılık olmuştur çoğucası. Ama bu kararlılıkların diğer 
bütün kararları dışladığı ve öğrenmeyi durdurduğu 
bellidir. Trajedinin keşkesi yürürlüktedir. Hep çok geçtir. 
Biraz tereddüt edebilseydi Oidipus babasını 
öldürmeyecek ve anası ile evlenmeyecekti, ama çok 
geçti. 

Ne yapmalı sorusu tereddüdün giderilmesiyle sona 
ermiştir. İnsanın gelişimini ise ne yapmalı sorusuna 
verdiği yanıt değil sorgulayabilmesi sağlamıştır. Bu soru 
verilen yanıttan daha önemlidir. Doğal olarak birçok 
tereddüt içeren soru zamanı daha değerlidir. Oysa ne 
yapmalı sorusu sürekli tekrarlanmalıydı. Bu sorunun 
yanıtından ziyada bu soru anının devrimciliği 
unutulmuştur. 

Tereddüt etmeden eylemek kadar tereddüt de bizi 
insan yapmaktadır. Hayvanların çoğu tereddüt etmez 
zaten; demiş bulundum! Demiş bulundum demeden 
önce bir kere daha tereddüt daha iyidir. 

Gözünü kırpmadan ve gözünü karartarak yapılan 
eylemlerin sonucu her zaman hayırlı olmamıştır. 
Tetikçilerin tereddüt etmesi ise aslında herkesin 
hayrınadır. Tarihimiz tereddütsüzce ve şüphesizce 
yapılan ahmaklıklarımızla doludur. 

 

Öfke tereddüdü çabuk giderir ve keşkeyi çağırır. Çünkü 
bilindiği gibi öfkeyle kalkan zararla birlikte otururmuş! 
Hapishane ve morglar tereddüt ve şüphe etmeyenlerle 
doludur. 

Tereddütte, tereddüt sisteminde kendine özgü iç bir 
ekonominin belirlediği, estetik yöntemi, tarihsel kodları, 
değerleri ve bilgi formüllerini eşit derecede içinde barındıran 
bir dünya davranışının bir veçhesini görebiliriz. Tereddüt 
Batı geleneğinde hep kararsızlığın tarafına itilmesine ve 
'eserin' huysuz bir tutumla boşa çıkarılması olarak diskalifiye 
edilmesine karşın aktif bir sorgulama olarak da görülebilir; 
burada önemli olan eserin, eylemin icra boyutuyla değil de 
oluşum süreciyle ele alınmasıdır. Tereddüt aforoza uğramış 
kayıp bir tema misali tuhaf bir biçimde silik bir iz 
bırakmaktadır ardında, Batı'nın uzun tarihinde eylem 
kültürünü ve eser kültürünü kıran ve yansıtan her yerde 
keskin ve veciz bir biçimde karşımıza çıkar bu iz. Tereddüt 
eylemin emir kipine ve başarısına bir gölge gibi, tekinsiz bir 
rakip gibi eşlik etmektedir; bu noktada bir tereddüt işlev 
inden söz edilebilir: eylemlerin kendini gösterdiği ve eylem 
zincirlerinin örgütlendiği yerde bir duraklama, bir mola, bir 
ara, bir kesinti çıkmaktadır ortaya. 2 

Yukarıdaki alıntıladığım, benim de zorla bir kısmını 
anlayabildiğim satırlar Münih ve Paris’te Alman dili ve 
edebiyatı, felsefe ve tarih okuduktan sonra Humboldt ve 
Princeton üniversitelerinde ders veren edebiyatbilimci 
Joseph Vogl’un Tereddüt Üzerine başlıklı kitabından. Özetle 
Vogl her zaman bir irade zafiyeti, bir kararsızlık ve 
eylemliliği durduran bir eylemsizlik olarak görülen 
tereddüdün aktif, belirleyici ve kurucu rolünden söz ediyor. 

İbrahim’in oğlunu öldürme kararının durdurulması 
mesajın yeniden okunmasını gerektirmektedir: Öldürme 
kararı, hele sevdiklerini öldürme buyruğu tanrı veya her kim 
ve cihetten gelirse gelsin tereddütle karşılanmalıdır. 

Müminlerimize de diyelim ki; “İslam dini, insanlara kendi 
sonları hakkında umut (recâ) ve korku (havf) arasında 
kalmalarını öğütler. Bu konuda İslam’ın ikinci halifesi 
Hz.Ömer şöyle der: Denilse ki tek kişi Cennet’e girecek; ben 
olduğumu ümit ederim, denilse ki tek kişi cehenneme 
girecek; ben olmaktan korkarım. Burada görüyoruz ki İslam 
dini tereddüt hâlini, kişinin kendinden emin olamama hâli 
olarak yaşam boyu insanlara tavsiye ediyor”.3 

Egemenler ise nedense şüphesizliği ve tereddütsüzlüğü 
tercih ettiğinden de olsa şüphe ve tereddüt gözaltına 
alınmıştır. Şüpheli gibi mütereddit de olumsuzlar 
kategorisine eklenmiştir. 

Pazarda da düşünmeye ve tereddüde zaman ayırırsak 
yediğimizin hazmı daha kolay olacaktır. Bu nedenle 
tereddüde de mahal vermeliyiz!  

Kararlı arkadaşların kararlılığında bir nebze kararsızlık 
oluşturabildiysem ne mutlu!   

                                               2 

                                                             
1 M. Bilgin Saydam, Ara'f’dalık-lar: İnsanın Hâlleri ve Eylemleri: Psikomitolojik Çözümleme, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2017, s.105. 
2 Joseph Vogl, Tereddüt Üzerine, Çeviri: Çağlar Tanyeri, Metis Yayınları, İstanbul, 2011, s.26. 
3 Serdar Bilir’in Vogl ile röportajından: https://www.cins.com.tr/2020/06/joseph-vogl-gecmise-ve-gelecege-yoneltilen-tum-sorular-tereddutte-toplanir/ 



 
 
KEDİLER DE AĞLAR 
 
Bir bahar sabahı kuşların şarkısıyla uyanmıştım. 

Pencereme yakın elektrik telleriyle uzun ağaçlara sıralanır 
öterlerdi çoğu zaman. Kumrular, serçeler, güvercinler ayrı 
yerlerde yem peşinde tellerden ağaçlara ağaçlardan tellere 
uçarlardı. Onların şarkısına eşlik eden başka bir ses ilgimi çekti 
o an. Miyavlamadan çok ağlar gibi bir yavru kedi sesine 
benziyordu. 

Pencereyi açıp aşağıdaki apartman bahçesine baktım. O 
ağlamaklı miyavlama sesi duyuluyor hatta aralıksız devam 
ediyor ama kediyi göremiyordum. Bahçenin beton zemininde 
siyah bir naylon torbanın hareket ettiğini fark ettim. Önce 
rüzgâr savuruyor sandım ama içinden sesler gelince şaşırdım 
kaldım.  

Merakımla telaşım birbirine karıştı. Giyinip üç kat 
merdiveni hızla indim. İki yanı ağaçlar ve çiçeklerle kaplı 
bahçenin zemininde o siyah torbayı göremedim. Sağa sola 
baktım. Yaprakları yerlere değen bodur ağaçların altında 
barınır uyurdu kedilerin bazıları. Pisi pisi deyip dalların altında 
aradım; oralarda da yoktu. 

Beni gören bahçemizin kedilerinden İnci, Ceviz, Sarı 
yanıma geldiler mama beklentisi içinde. Çevremde dolandılar.  
Onların yanında da yoktu. 

Bir an düş mü gördüm acaba deyip kendimden 
kuşkulandım. Olur ya belki de rüyamda görmüş olabilirdim. 
Bahçenin merdivenlerinden kaldırıma çıktım. Dikkatle çevreyi 
gözledim. Bakışlarım arabaların altlarında çöpün kenarında 
gezindi, Yine yoktu ses de torba da. 

Çürüdüğü için gövdesi kesilen kökünün her yanından 
fışkıran filizleriyle yenilenip yaşamakta direnen karabiber 
ağacının kütüğünün içinde siyah torbaya büzülen yavru kedinin 
bana baktığını gördüm birden. Küçücük el kadar tekir kedi 
yavrusu zeytin yeşili gözleriyle bana yardım ister gibi 
bakıyordu. Başına dokundum, kaçmadı. İrkilmedi. Gözünü 
kırpmadan bakmayı sürdürdü. Belki de kaçmaya gücü yoktu. 
Önce elime aldım sonra da kucağıma. O bu ilgiden sıcaklıktan 
hoşnuttu. Miyavlamıyordu. Sonra da kedilerin mutluluğunu 
anlattıkları mırlama sesi gelmeye başladı. 

Bu yavru kedi ya annesini kaybetmiş ya da zamanı geldi 
diye annesi onu terk etmişti. Ama o yaşamak istiyordu ve 
bunun için ağlamaya benzer sesiyle bunu duyurmuştu.  

Beslemek ve ısıtmak için eve getirdim. Kızım uzun 
zamandır kedisi olsun istiyordu. Bizi sevinçle karşıladı. Bir 
karton kutuya sıcak havlular koyduk. Başka bir kutuya da evin 
önündeki kum yığınından kum getirip yerleştirdik. Sulandırılmış 
süt ilk yiyeceği oldu. Sonra da balık ve kuru yavru kedi 
maması… 

Sekiz yıldır bizim evin bireyi gibi. Adını “Muhtar” koydu 
çocuklar. Evdeki her şeyle ilgilenen çok sosyal, çok sesli, sevimli 
bir kedi olarak bizimle yaşıyor. 
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YAZAYAZ 
 

Yazdı, 
unutmalar kılığında 
uzağımda gezindi durdu 
 
Evcil saçaklarında kalbimin 
sesinin tüneğine doğru 
kızgın kuşlar uçurdum karşılıksız 
 
Sağır bir gök altında 
inleyerek 
tek başıma…. 
 
Hazzını yitirmişti haziran 
avazına yutuldum temmuz ayazının 
kindar bir ağustos arkamdan vurdu 
 
Dağ eğilmiş bize bakıyordu 
dağ eğilmiş yumru yumru… 
 
Kanlı uykulara boyanmıştı sular 
kanlı uykulara!.. 
 
Nobran bir ölüm tanrısı girince araya 
papatyasız uğurladık son patikayı 
 
Yazdı… 
 
Sevda solar aşk kanarmış. 
Yolcum bilmesin bunu! 
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KURBAN 

Özgürlük, sorumluluk alma cesaretiyle birlikte gelir. Oysa 
insan kurban olmayı tercih eder. 

Çünkü özgürlük zordur. 
Ve kurban olmak, sağlıksız bir öfke getirir beraberinde. 
İnsan ne çok kurban eder kendini. 
Mutsuz olduğu konfor alanından çıkamadıkça kurbandır. 

Olmak istemediği bir yerdedir, oysa hiçbir şey insanı olmak 
istemediği yerde tutamaz. Olmak istemediği yerde kalmayı 
kendisi ister tüm kalbiyle, tüm korkularıyla. Dışarının nasıl 
olduğunu bilmez, öğrenmek dahi istemez. Kaybettiklerini yok 
sayarak kendini avutur. Bir adım atmanın, dışarı çıktığında 
olacakların sorumluluğunu alamaz. Öfke dolup taşar içinde. 

Kendisini savunma gereği duydukça kurbandır. Kendisine 
inanmaz, hatta kendisini eleştirir durmadan, bir kısır döngünün 
içinde. Kendi içinde, kendi kendini o kadar hırpalar ve 
güçsüzleştirir ki, dışarıdakilere karşı kendini savunacak gücü 
kalmaz. Kendini zayıf hissettikçe, savunma ihtiyacı artar. En 
ufak bir tepkiyi, saldırı kabul eder. Hiçbir tartışmada altta 
kalmaz. Galibiyetini kanıtlama ihtiyacı ile yanıp tutuşur. Ezer 
geçer. Öfke dolup taşar içinde 

Kendisini küçük gördükçe kurbandır. Herkes ondan daha 
büyüktür. Tek bir bakışla, tek bir sözle bile yok olup gidebilir. 
Varlığını ispatlamaya çalışır durmadan. Herkesten daha büyük 
olduğuna inanmak en kolay çözümdür, kibir doğar. Yıkar geçer 
ortalığı, bunun büyüklükten değil küçüklükten olduğunu 
bilmeden. Oysa aklı durmuştur. Öfke dolup taşar içinde. 

Duygularını yönetemedikçe kurbandır. Herkes düşmandır, 
değilse de her an olabilir. Kimseyi sevemez. Sevebilmek, büyük 
olmayı gerektirir, olgunluğu ve anlayışı, herkesi olduğu gibi 
kabul etmeyi, güzellikleri görebilme becerisini. Oysa O 
küçüktür. Henüz çocuk benliktedir, kendini bile anlamak için bir 
çaba göstermemiştir. Hayat ise olduğu gibi kabul edilemeyecek 
kadar korkunç ve tehlikelidir. Ne hissedeceğini bilemez. Öfke 
dolup taşar içinde. 

Değiştirme gücüne inanmadıkça kurbandır. Her şeyin her 
an büyük bir hızla değiştiğine inanmaz. Israrcıdır. Değişime 
korkudan direndiğine inanmaz, çünkü çok büyük olduğuna 
inanmaya programlamıştır kendini; mümkün değildir, O 
korkamaz. Sadece öfkelenir. 

Öfkeyi avantaja bile çevirmiştir;       
Düşman olabilecekleri, yani herkesi kendinden uzak 

tutmaya yarayan bir bariyerdir öfkesi. Düşman olma niyetinde 
olmayan o herkes uzaklaştıkça, onların düşmanlığına daha çok 
inanır. 

Çatık kaşları ve gerginliği onu olduğundan çok daha büyük 
ve otoriter gösterir.         

Kestirip atar, cezalandırır ve böylece hayata hükmettiğini 
sanır. 

Yalnız kalır. 
Kendisini kurban ettikçe tüm bunları,  daha da çok besler. 
Ve daha çok öfkelenir. Kapana kısılmış bir yırtıcı gibi 

saldırganlaşır. Oysa özgür bir canlı asla saldırmaz. 
Öfkeli her insan, sadece kendine öfkelidir. Güçsüzlüğüne, 

korkaklığına, mutsuzluğuna öfkelidir. 
Özgürlük değiştirme gücü verir. Kendisi de dâhil, her şeyi… 

 
Özgürlük neşe verir. Bir su gibi, hayatla beraber akıp gidersin. 
Ve bu huzurlu akışa giden tek yol, sorumluluk almaktır. 
Mutsuz giden hayatının, sana düşman olan insanların, 

yolunda gitmeyen işlerinin, öfke patlamalarının, yıkıp geçtiğin her 
şeyin sorumluluğunu almak. 

Her sorumluluk alışın biraz daha güç verir sana. Biraz daha 
ayağa kalkarsın, yolunda gitmeyen her şeyi düzeltmek için. Her 
dokunduğun şeyde değişimi görürsün, kendini etkini fark edersin. 
Ve bu neşe getirir. 

Dünyayı yeni baştan yaratırsın. Büyürsün, o kadar büyürsün 
ki, dünyadaki, her şeyi ve herkesi seversin. Çünkü bu senin 
yarattığın bir dünyadır. Oluruna bırakmadan, yıkıp dökmeden, 
sabırla, özenle, sevgiyle, emekle yarattığın bir dünya. Ve bu 
dünyada kimse sana düşman olamaz, hiçbir şey ters gidemez. 
Kimseye bir şey ispatlamak zorunda kalmazsın, çünkü herkes seni 
zaten tanır. Ne kadar büyük olduğunu bilir. 

Neşe özgürlükten, özgürlük sorumluluk alma cesaretinden 
doğar. 
 

 
 

AYNI GEMİDE DEĞİLİZ 
 
Gemi’m çakıldı karaya 
Merhem yok, çalam yaraya 
Elim, yetişmez saraya 
Aynı gemide değiliz. 
 
Kırk lira bir kilo biber 
Sormazlar fukara ne yer 
İşte sana gerçek haber 
Aynı gemide değiliz. 
 
Bizim gemi su alıyor 
Bütün tayfa İMDAT! Diyor 
Kız okula aç gidiyor 
Aynı gemide değiliz. 
 
Kuru ekmek, yağsız aşım 
Kömürsüz geçiyor kışım 
İnsan değil, sanki taşım 
Aynı gemide değiliz. 
 
Elektrik bizi çarpar 
Maaşı, anında yutar 
Sormazsın “bu garip n’apar?” 
Aynı gemide değiliz. 
 
İstediğin kadar söyle 
Bu devran, sürmez böyle 
Feryat ederiz nafile 
AYNI GEMİDE DEĞİLİZ. 
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YANLIŞ HESAP LİMANDAN DÖNER 
 

Yeter artık Ali Osman, diyordu karısı Müyesser, yemin 
ederim seni taşımaktan, sana akıl vermekten, senin gözünü 
açmak için çırpınıp durmaktan yoruldum yahu! Bu kadın beni 
siyasete niye itti, evde dinlenmek varken lokantanın başına 
niye geçti, gece gündüz çalışıp didinip de kentin siyasetçilerini 
niye doyuruyor, diye hiç düşünmüyor musun? Hiç düşünmüyor 
musun kocacığım, seninle beraber siyasete başlayanların hepsi 
milletvekili olup Ankaralara taht kurdular, biraz o hocaya biraz 
bu hocaya bulaşıp, o dergâhın suyundan, şu dergâhın 
şerbetinden içerken tomar tomar paraların üstüne oturdular, 
sonunda tanınmaz, bilinmez şirketlerin sahibi kesildiler? Onlar 
nerede, ben neredeyim diye hiç kıyaslamıyor musun kendini, 
çoluğum çocuğum benden istikbal bekliyor, geleceklerini 
garantiye almazsam sonra arkamdan söverler, demiyor musun 
Ali Osman? 

Yalvarırım Müyesser, diye araya girdi ayaklarını sehpanın 
üzerine uzatan Ali Osman, ne olur, başlama yine. Bak ayaklarım 
şip şip atıyor, o toplantı, bu ziyaret derken sabahın köründen 
beri ayaktayım. İl başkanlığını kolay mı sanıyorsun, herkesin 
gönlünü almak, herkese umut satmak, tanıdığım tanımadığım 
kim varsa barışık kalmak için herkese gülümsemek kolay mı 
sanıyorsun? Evin yüzüne bile hasret kalıyorum bazı günlerde, 
otellerde, toplantılarda, yol bilmez laf anlamaz insanların içinde 
yırtınmaktan bitkin düşüyorum. Bak şu an dinleniyorum, ne 
olur, biraz sus artık. 

Bunca yıllık helalin, işinin, aşının, gönlünün ortağı senin 
iyiliğinden başka şey ister mi, diyerek yine başladı Müyesser, 
çok şükür, bu günlerde elim kolum tutuyor, lokantanın başında 
bekliyorum da evimize üç kuruş giriyor. Yarın bunun garantisi 
var mı; şimdilik sorunsuz yürüttüğümüz bu mekânı biri çıkar da 
kapatıverirse ne yaparız? 

Kapanırsa ne olur hanım, ölür müyüz açlıktan? Evimiz var 
çok şükür, arabamız var, yazları soluk alacak yazlığımız var, 
bankada üç beş kuruş birikmişimiz var, akmasa damlayan 
emekli maaşım da var, daha ne istiyoruz Allah’tan? Bırak da 
temiz siyaset yapsın kocan, vatana, millete bu işin dürüstçe 
yapılacağını da göstersin. Bize ne köşeyi dönenlerden, çalıp 
çırpıp haram parayla yurtdışında şirket kuranlardan, yetimin, 
garibin hakkını yiyenlerden, kırk yalanla, hileyle hurdayla 
kasasını dolduranlardan, hı bize ne? Başımı yastığa 
koyduğumda huzurla uyuyorum ben, düşünmüyorum hiçbir 
şeyi, içim dışım rahat, anlıyor musun? 

Huzurla uyursun tabii, diyerek parmak salladı karısı, senin 
yerine ben düşünüyorum çünkü ben uykusuz kalıp, ben 
didiniyorum kafamdaki tilkilerle, bu saf siyasetçiye akıl fikir ver 
Allah’ım, diye ben yalvarıyorum sabaha kadar!  

Beni evden kaçırmaya mı çalışıyorsun Müyesser! Parti 
binasında, otel odalarında mı sabahlamamı istiyorsun? Huzur 
bulduğum şu ortamı bana haram etmek mi istiyorsun? 
Söylesene karıcığım, benim gibi adamdan ne istiyorsun? 

Hah, şöyle yola gel işte, dedi Müyesser, kocasının öfkesine 
aldırmadan gülümsüyordu, basit, çok basit senden istediklerim. 
Hadi milletvekilliği istemedin, il başkanlığını daha havalı, daha 
itibarlı buldun, o zaman buradaki işini değerlendir canikom.  

 

Onca ihalede komisyon başkanısın, onca paranın, onca 
ödeneğin altına imza atıyorsun, kafanı çalıştır artık! Küçük 
komisyoncuklar alsan, küçük hediyecikler kabul etsen biz de 
arada kaynar gideriz değil mi? Evimizde hiç ayakkabı kutusu 
olmasın mı, akşamları canımız sıkıldığında ortaya döküp 
sayacağımız, arkamıza yaslanıp hayaller kuracağımız dolarlarımız 
olmasın mı hiç? 

Anlaşıldı, dedi oturduğu yerden kalkan Ali Osman, biraz 
önce çıkarıp sehpanın altına bıraktığı çorapları giyiyordu. Seninle 
uğraşamayacağım Müyesser, diye sürdürdü sözlerini, en iyisi 
parti binasında geçireyim geceyi. Hem çalışır, hem dinlenirim. 

Gerçeklerden kaç tabii, kaç sen! Yarın çocuklar yakana 
yapıştığında, onca yıl il başkanlığı yaptın baba, geleceğimiz için 
siyasetten ne sağladın, kenara ne yığdın, dediklerinde ne yanıt 
vereceksin bakalım! Senin için saçını süpürge eden; başkanlığına 
zül gelmesin diye genç yaşlarda türbana gömülen, cumaları 
erkenden uyanıp, selam bile vermeyeceğim onca insana 
mesajlar atan, kandil gecelerinde apartmana simitler dağıtarak 
sana oy toplayan karının hakkını nasıl ödeyeceksin kocacığım? 
Bu saflığınla insan içine nasıl çıkacaksın, çevrene ne anlatacaksın 
yarınlarda? 

Yeter, diye bağırdı Ali Osman, ceketini omzuna atıp evden 
çıktı. Çıkmasına çıktı ama beklediği sessizliği yine bulamadı; 
çünkü karısının dırdırları arkasından geliyormuş gibi kafasının 
içinde sürüyordu.  

Hadi nakit komisyon almadın, haram dedin gram dedin o 
yana bakmadın, bari arsalar, evler alaydın canikom! İmar geçen 
yerlerden üç beş dönüm arazi kapataydın, plazalardan, 
rezidanslardan beş, on hisse isteyeydin. Doğrudan üstüne 
alamazsan; çocukları, beni düşüneydin, olmadı tapuları sülaleye 
dağıtaydın. Başkanın, bakanın adını kullanaydın, beyefendi böyle 
istiyor, diyeydin. 

Başını, patlayacak bomba gibi iki elinin arasına alan Ali 
Osman, caddeden karşıya geçerken az kalsın çarpılıyordu. Acı 
frenle yavaşlayan araçtan okkalı küfür yedi. El hareketiyle 
sürücüden özür diledi, ardına bakmadan kaldırıma çıktı. 
Palmiyeli sokağa girip kulübe doğru yürümeye başladı. Fren 
sesiyle ürken karısının sesi bir süre duyulmaz olmuştu. Çöp 
bidonundan çığlıkla atlayan kediden sonra yine başladı 
Müyesser. Bu kez konuşmuyor da miyavlıyordu sanki! 

Milletvekili olman şart değil ki Ali Osman, diyordu 
miyavlayarak, bu kadar akıllı, bu kadar yeteneklisin madem, 
kendini göster beyefendiye, hediyeler, ikramlar gönder, dikkatini 
çek, boyuna posuna ölürüm, de, karımı sevmiyorum başkanım, 
asıl sana aşığım de, kadın olsaydım senin cariyen olurdum, de. 
Vallahi de billahi de gönül koymam canikom, kocacığımın bir 
bildiği var, der, çekerim ağzımın fermuarını. Ondan sonra 
Ankara’ya kapaklandık mı artık gerisini bana bırak! Köşklere, 
kasırlara gire çıka, hanımefendilere kerimelere gide gele, 
gazetelere dergilere çıka ine bulurum yolumu. Sonra bir de 
bakmışsın karın şirket ortağı, çocukların bilmem nerelerde 
hissedar...  

Kedinin sesi Müyesser’e dönüştükçe beynini tırmalamayı 
sürdürüyordu. Eğilip yerden taş alır gibi yaptı. Arkasından gelen 
kediye, elindeki hayali taşı fırlatarak, pist, diye bağırdı. Korkuyla 
uzaklaşan kedi, karısının sesini kapıp kaçtı. Geçici de olsa 
rahatlamıştı. Palmiyeli sokağın sonundan parka girdi. Birkaç 
çocuk basketbol sahasında maç yapıyordu. İçlerinden cırtlak sesli 
olanı, akıllı oyna oğlum, diyerek arkadaşına bağırdı.  
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Karısının sesini tanımıştı, burada da çocukların kılığında çıkmıştı 
karşısına. 

Akıllı oyna kocacığım, diyordu sesi, topu kapmak için 
rekabet eden çocukların arasından, top senin elinde nasılsa, 
akıllı oyna ve oyunu kazan. Maç bittiğinde ceplerini dolduran 
sen ol. Haksız mıyım Ali Osman? Ne demiş atalarımız; çeşme 
akarken testiyi doldurmak gerek, sonra çok ararız bu günleri. 
Partimizin nüfuzu yerindeyken, bir dediği iki edilmezken 
fırsatları değerlendirelim. İşe soktuğun, ekmek sahibi ettiğin 
onca insan var, değil mi? Niye birer maaşını vermiyorlar sana? 
İşleri görülür görülmez niye unutuyorlar partinin yolunu? Millet 
köprüden geçince bitiyor senin dayılığın! Ama olmaz, sana da 
yazık kocacığım! Telefon faturanı bile kendin ödüyorsun! Oysa 
her konuşmayı tanımadığın birileri için, şehrin, mahallenin 
sorunları için yapıyorsun. Benim dediğimi iyi dinle! Telefon 
parası mı dersin, iş görecek kişinin yemek masrafı mı dersin, 
yok Ankara’ya gider gelirim, masrafım ağır olur, mu dersin 
bilmem. Her başvurana ücret koy canikom! Senin alın terin, 
emeğin bu! Ananın ak sütü gibi helal vallahi! 

Kes sesini kadın, diye bağırdı parktan çıkarken. Bankta 
oturan ihtiyar korkulu gözlerle baktı Ali Osman’a, korkulu ve 
acıyan gözlerle. Bizimki fark etmedi bile ihtiyarı. Pergellediği 
adımlarla kulübün sokağına girdi. Barlar, kafeler yan yana 
sıralanmış, ışıl ışıl salonlarıyla insanlara kucak açıyordu. Çok 
değil, on yıl önce buralarda eski evler, kiraya verilmemiş 
villalar, tinercileri, sokak çocuklarını barındırıyordu. Sokağın 
değişimi için aldıkları meclis kararında kendisinin de oyu vardı, 
dün gibi hatırlıyordu. 

Saflığın da ötesinde salaksın sen, demişti Müyesser, 
barların oraya taşınacağını biliyordun da fırsatı niçin 
değerlendirmedin? Krediyle, harç borçla kapsaydık iki virane, 
paraya para demezdik şimdi. Alacağımız kiralarla yan gelir 
yatardık ömür boyu! Ama ben kime anlatıyorum ki, kimi 
dürtüyor, kimi uyandırmaya çalışıyorum?  

Yettin be, diye homurdandı kulübe girerken. Arkasından 
gelen İl sekreteri Kenan Bey’den habersizdi.  

Hayırdır başkanım, dedi kulübün kapısını kapatırken 
Sekreter Kenan, biri fena kızdırmış yine seni. Yoksa son 
haberlere mi takıldın? Her duyduğuna inanma sakın, bizim 
çocukları bilirsin; pırıl pırıl insanlardır. Öyle ihaleye fesat 
karıştırmakmış, katılımcıdan ekstra para almakmış, ihale öncesi 
zarflara bakarak haksız rekabet oluşturmakmış, olmaz öyle 
şeyler. Hep muhalefetin karalaması bunlar, şer odaklarının 
partimizi yıpratmak için attığı çamurlar... Kim bilir, belki de 
savcı fotocudur, inceden araştırmak gerek. Genel merkezi 
arayıp bilgilerini verdim bugün, araştırın, dedim, kimlerle 
bağlantısı varsa bulun, dökün ortaya, partimizin ihalesinde 
bityeniği aramak nedir görsün, dedim. 

Kulübün kuytu masalarından birine oturduklarında Ali 
Osman, ağzı bir karış açmış, şaşkınlıkla dinliyordu sekreteri. 
Hangi ihaleden söz ediyorsun Kenan Bey, diye sordu, şu araç 
alımıyla ilgili olan mı? 

Yok, başkanım, olur mu, o davadan tüm arkadaşlarımız 
aklandı. Muhalefet hem savcının hem de hâkimin yerini 
değiştirse de, televizyon kanallarında bangır bangır yayınlatsa 
da sonunda adalet yerini buldu. Davanın hâkimi, 
arkadaşlarımızın aldığı üç otomobilin rüşvet olmadığını, şirket 
tarafından küçük birer hediye, dahası göz hakkı olarak 
verildiğine kanaat getirdi. Zaten otomobillerin paket yapılıp, 
kurdeleyle bağlanarak alenen getirilmesi de bu durumu 
doğruluyordu.  

Ne anlatıyorsun Kenan Bey, diye sordu Ali Osman, gözleri 
fal taşı gibi açılmıştı, ne zaman sonuçlandı mahkeme, benim niye 
haberim olmadı? 

Ah sevgili başkanım, öyle küçük işlerle senin başını mı 
ağrıtalım, senin değerli vaktini mi kullanalım? Zaten mesnetsiz 
iddiaydı, geldi geçti. Duruşmadan sonra arkadaşlarla yaptığımız 
toplantıda, olayı daha fazla konuşmanın anlamı olmadığına karar 
verdik. Konuşulması gerekseydi savcısı, hâkimi ne güne 
duruyordu, oturumları çoğaltır, konuşurlardı. Değil mi? Bunu da 
atlattık, dedik kutlama yaparken, tabii partimiz adına yapıyoruz 
kutlamayı. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız... Şey dilim 
sürçtü, önümüzdeki ihalelere şey edelim diyecektim. Neyse, o 
dava gelip geçti. Şimdi asıl sorunumuz şu liman ihalesinde...  

Liman mı, ne limanı, diye sordu Ali Osman, ben böyle 
ihaleye imza atmadım Kenan Bey. Ne zaman yapıldı bu? 

Amaaan! Takıldığı şeye bak başkanımın! Geçen yaz yapıldı 
ihale, siz izne çıktığınızda, yardımcınız imzalamıştır belki de. 
Çocukların canı sıkılmış tabii... Yazın boş boş oturacağımıza ihale 
düzenleyelim de dostlar alışverişte görsün, demişler. Nerede 
hareket orada bereket elbette... Hazır ödenek de varken parayı 
değerlendirmek istemişler. Şu güzide kentimize güzel bir liman 
kazandırmak istemişler... Muhalefet boş durmuyor ki! 

Ne saçmalıyorsun Kenan Bey, ne limanı, ne ihalesi, bu 
kentte deniz mi var liman olsun! 

Hah, ağzına sağlık başkanım, dedi sekreter, ben de aynısını 
söyledim, önce deniz alımı yapsaydınız, limanı sonraki ihalede 
temin ederdik, niye acele ettiniz, dedim. Genç çocuklar tabii ki, 
kanları kaynıyor her birinin, nasıl kazanacaklarını, şey... 
Memleketimize nasıl yararlı olacaklarını bilemiyorlar.  

Olmaz öyle şey, dedi Ali Osman, o işte yanlışlık vardır 
canım. Liman ihalesi değildir o! 

Akıllı insanın hali başka oluyor işte! Keşke hâkimler, savcılar 
da senin gibi düşünseler. Liman dedikleri limonmuş meğer limon 
ihalesiymiş çocukların yaptıkları, yemekhaneye lazımmış. Bilirsin, 
lise terk bunlar, biraz da okuma yazma kıt olunca böyle hatalar 
oluyor, o yerine a yazıvermişler. Sonuçta niyete bakmak gerek, 
yanlışın ardından gidilip durulmaz. Ne demişler yanlış hesap 
limandan döner. Bak bizimki de Sayıştay’dan döndü. Muhalefet 
suç duyurusunda bulunmasaydı bu küçük hata unutulup 
gidecekti. Savcı Bey’den ricacı oldum, sehven yazılmış efendim, 
dedim, bu işte kimsenin kötü niyeti yok, bak, çocuklar da 
hatalarını fark etmişler ki ihale sürecini tamamlamadan dosyayı 
kapatmışlar, dedim, gördüğünüz gibi liman yapılmasına izin 
vermemişler, birazcık harcama olmuşsa bu da normal değil mi, 
dedim, çocukların sicilleri bozulmasın efendim, diye güzelce 
anlattım. 

Ne dedi savcı? 
Uzun uzun düşündü tabii ki... Baktım düşünmeyi 

sürdürüyor, başka türlü söyledim, çocuklara acımıyorsan 
kendine acı, dedim, senin gibi değerli kanun adamının 
kentimizden gönderilmesine gönlüm razı olmaz, dedim, 
gelmişken burada biraz mal mülk sahibi ol, geleceğine yatırım 
yap, adını beyefendiye fısıldayalım da zamanı geldiğinde yüksek 
mahkemelere üye ol, dedim. İşte o zaman bakışı değişiverdi. 
Elimden geleni yapacağım, meraklanmayın, dedi, ancak bu 
davadan cezasız kurtulamazlar, üçer beşer aylık cezalarla dosyayı 
kapatacağım. 
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O sırada Ali Osman’ın aklına güzel bir fikir geldi. Çenesi 
düşmüş, ayarları bozulmuş, paragöz karısından bıkmış, 
dırdırlarından yorulmuştu. Şu liman ihalesi davasına dâhil 
olursa üç beş ay ceza alır, güzelce kafasını dinlerdi. Hem de 
karısına ders vermiş olur, yolsuzluğun, hırsızlığın sonu 
olmadığını gösterirdi. Çocuklar elbette masumdur, diye 
mırıldandı. Sahi Kenan Bey, dedi, davanın ilk duruşması ne 
zaman yapılacak? 

Sekreter ceketinin iç cebinden lüks telefonunu çıkardı, 
ekranını açıp, Liman İhalesi, diye seslendi. Telefonun içine zorla 
tıkıştırılmış gibi boğuk çıkan kadın sesi, 14 Mayıs’ta, diye iki kez 
tekrarladı. Önümüzdeki hafta, diye düzeltti takvime göz atan 
Sekreter. 

Güzel, dedi Ali Osman, hatırlat da birlikte gidelim. Benim 
de müdahil olmam, sonucu lehimize etkileyecektir. Çocukların 
geleceği için bunu yapalım. Hem, savcıyı da hâkimi de görmüş 
olurum. 

Sekreter Kenan bu istekten çok memnun oldu. Başkanın 
sayesinde liman davasının da kazasız belasız kapatılacağından 
hiç şüphesi yoktu. Yemekler söylendi, memleket meseleleri, 
muhalefet kıskançlığı, dış düşmanlar konuşularak sakince 
yendi. Sekreter evine, Ali Osman da parti binasına gitti. 

 
Bir hafta sonra duruşma günü gelip çattığında partinin tüm 

yöneticileri salondaydı. Sayıştay raporlarından ve muhalefetin 
şikâyetinden yola çıkılarak hazırlanan iddianame okunduktan 
sonra sanıkların savunmalarına geçildi. İhale sürecinde imzası 
olan herkesin ifadeleri dinlendi, işi alan ancak liman yapmayan 
yüklenicinin anlattıklarına geçildi, sonuç olarak herkesin ifadesi 
birbiriyle örtüşüyordu.  

Bu arada söz isteyen Ali Osman, hiçbir belgede imzası 
olmasa da sürece dâhil olduğunu, ihaleden bilgisi 
bulunduğunu, bu işte hata varsa çocukların değil kendisinin 
olduğunu, verilecek cezaya itiraz etmeyeceğini, ancak 
yanlışlığın sehven yapıldığını, söyledi.  

Uzun süren duruşma sonucunda hâkim kararını açıkladı; 
yasa açıkça ifade etse bile ihale sürecine etkisi olan herkes, 
işlenen cürümün ‘sehven’liğinden beraat etmişti. Ancak her 
türlü sorumluluğu üstüne alan, kıldan ince boynunu, gözünü 
kırpmadan adaletin önüne uzatan başkana biçilmeliydi ceza. Ali 
Osman da buna hazırdı. Heyecanlıydı! Karısından uzakta 
geçireceği üç beş ay kendisine tatil gibi gelecekti. 

Benimki de mi beraat hâkim bey, diye sordu, her şey 
benim bilgim dâhilinde olduğunu söylemiştim ya... Hani 
münasip bir ceza takdir ederseniz, adalet yerini bulmuş olacak 
da... 

Yaz kızım, dedi çaresiz kalan hâkim, Liman ihalesi 
usulsüzlüğünde yapılan iş ve işlemlerin kendi bilgisi, hatta 
uhdesi dâhilinde gerçekleştiğini itiraf ederek iyi niyetini ortaya 
koyan, fakat ısrarla ceza isteyen Başkan Ali Osman Özislam’ın, 
ceza kanunun ilgili maddesi uyarınca 1 yıl ev hapsine karar 
verilmiştir. 

Kararı duyan Ali Osman beyninden vurulmuştu. Hayııııır, 
diye haykırdı, hayıııııır… 

 

 

 
 
BİR PARÇA EKMEĞİN BUĞUSUNDA TÜTÜYOR BEDENİM 

 
ölüme meyilli rüyamda 
sızım sızım kan 
bir dünya yitip gitti benliğimden 
terk etmedi ekmek kaygısı 
çekip gitmedi kavga 
 
çağın hırsız vaktinde 
hangi kayıp zamana gülmüşüm 
emeğe düşen bu telaş neden 
biteviye ağıtlar yakıyorum yarınlara 
ücra sokaklarda kıvılcım 
gül düşsede bu çağa 
serpe serpe ayaza kesiliyor umutlarım 
bir parça ekmeğin  
buğusunda tütüyor bedenim 
yoksulluğu dalgalayan bayrak gibi 
sömürülüşüm çekiliyor göndere 
urganımı yağlayan terimle  
yarattığım dünyada asılıyorum 

 
ANILARDAN SARKAN ÖZLEM 

Siz hiç mısır ekmeğini yoğurda doğrayarak yediniz 

mi? Ama gerçek özelliklerdeki mısır ekmeğinin. Pileki 

denilen toprak tavada pişirilmişini.  

Annem, alazı dağıtılmış ateşin üzerinde, 

sacayağındaki pilekinin üstüne örttüğü sacın üzeri de kor 

koyarak pişirirdi mısır ekmeğini. İçindeki unun üretildiği 

mısır ise; genetiğiyle oynanmamış, hiçbir ilaç ya da yapay 

gübre kalıntısı taşımayan ve de özellikle su değirmeninde 

öğütülmüş olurdu. Sonradan çıkan ve adına “ateş 

değirmeni” denilen petrol yakıtlı değirmenlerin unu yaktığı 

söylenir, beğenilmezdi.  

Annem, tekneye aldığı una, daha önceki 

yoğurduklarından sakladığı mayasını katar, o en doğal 

durumdaki sularımızla yoğurdu. Mayalanmaya bırakılan 

mısır hamurunun yüzeyi hafif kabuklanıp çatlamaya 

başladığında pişirmeye hazır duruma gelirdi. Isıtılmış 

pilekinin yağlanmasından sonra hamuru içine doldurdu. 

Eliyle şaplak vurarak yerleştirmesi ve yüzeyini düzeltmesi 

hep bana çamurla oynama duygusu verirdi. Pilekiye 

yerleştirdiği hamurun üzerini kurutulmuş kestane 

yapraklarıyla örterdi. Daha önceden ocakta yakılmış gürgen 

odunlarının korları dağıtıldıktan sonra önce sacayağı 

yerleştirir. Sonrada da sacayağının üzerine pilekiyi koyardı.  

Yeni pişmiş mısır ekmeğinin kokusu, oyundan zor 

ayrılmış, yorulmuş ve de her zaman yemeğe düşkün olan 

beni çıldırtırdı. Ekmeğin soğumasını bile bekleyemezdim. 

Taze mısır ekmeğinin özellikle dış çeperdeki kabuğunun 

lezzetini hiçbir keke, pastaya değişmem. 
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YALNIZ 

Güneş devrilmiş, çevren kızıla çalmıştı. Ankara 
sonbaharının yumuşak havası son günlerini yaşıyordu. 
Pardösüsünün yakasını kaldırmış, koltuğunda gazetesi,  elleri 
cebinde, parkın ucundaki kanepeye kadar küçük adımlarla 
yürüdü. Çevresine küçük bir göz attıktan sonra, sanki “birisi 
gelsin de yanıma otursun” der gibi, kanepenin büyük bölümünü 
boş bırakarak kenarına ilişti. Özenle katladığı gazetesini, 
kitabıyla birlikte yanına koydu. Bastonunu bacaklarının arasına 
sıkıştırırken geriye yaslandı. Güneş tam karşıdaydı. Azıcık da 
olsa sıcaklığını hissetmek huzur veriyordu. Şapkasını hafifçe 
geriye ittirip derin bir nefes alırken yorgun gözleri çevreyi 
taradı.  Parkın hemen girişinde, yetişkinler için spor alanı vardı. 
Onun hemen yanında çocuklar için oyun alanı, diğer yerlere 
serpiştirilmiş banklar… Birkaç yerde öbeklenmiş gençlerle park 
cıvıl cıvıldı.  

İsteksizce kitabı eline alırken, çocuk parkına göz attı. Her 
birinde ayrı bir telaş… Sonra itişip kakışan gençler… Ardından 
her biri bir bankta, yalnız başına oturan yaşlılar… Zamanın 
acımasızlığını anlamlandırmaya çalışırken çocuklardan gelen 
kahkahalar ilgisini çekti. Onların her türlü olumsuzluklardan 
uzak, gülüp oynamalarını imrenerek izledi bir zaman… Gidip 
onlara katılıvermek istedi gönlü. Onlarla kaydırakta kaymak, 
salıncakta sallanmak ne güzel olurdu… Sonra gençlerden 
birisine sataşıp, onunla itişip boğuşmak…  Daldı gitti… 
Bedeninin buna izin vermeyeceği aklına geldiğinde küçücük bir 
acı sardı yüreğini... 

Zaman, ömürleri sönümlerken, yeni ömürlere yol veriyor 
usanmadan. Kaygısızca… Kimilerine bir şeyler verirken, 
kimilerinden bir şeyler alarak… Elindeki kitabı usulca 
gazetesinin üzerine bıraktı. Okumakta, anlamakta zorlanıyordu 
zaten. Gazetesiyle de, yılların dostluğunu zoraki sürdürüyordu. 

Biraz ötesindeki bir grup genç, itişe kakışa, bağıra çağıra 
eğleniyorlardı. “Ne güzel” diye sitem yüklü bir gülücük asıldı 
yüzüne. “Hiçbir şeyi sorun etmiyorlar.” Oysa kendileri öyle 
miydi? Değişen şeylere kırgın, gözlerini kapatıp başını önüne 
düşürdü… Yüreğini burkan umarsızlığı soludu bir süre… Parkta 
çocukların cıvıltısının, gençlerin bağırtısını bastırdığı bir an 
gözlerini araladı. Gazetede, kitabın hemen kenarında bir haber 
başlığı çarptı gözüne.” İşçiler yürüyecekti…”Heyecanlandı… 
Zorlanarak okumaya çalışırken yakınındaki gençlere bir grup 
genç daha katıldı. Gürültü iyice artmıştı ki, birden sessizlik oldu. 
İçlerinden birisi bir şeyler anlatıyor, diğerleri dinliyordu. 
Konuşan heyecanlı, dinleyenler dikkatliydi… Kulak kabarttı… 
Ertesi günkü işçi yürüyüşünden söz ediyorlardı. Anladığı 
kadarıyla, yarın burada toplanıp, yürüyüşe katılarak, destek 
vereceklerdi. Yüreği yumuşadı… Biraz mahcup, biraz buruk 
gözlerini kaçırdı gençlerden…  

Güneş çevrende kaybolmuş, gençler dağılmış, çocuk parkı 
boşalmıştı. Bir iki kişi spor alanında araçlarla cebelleşirken, 
birkaç yaşlı kalmıştı ötelerdeki banklarda. Gençleri duyduktan 
sonra bir rahatlık dolmuştu içine. Hemencecik, belleğine 
yuvalanmış yıllar öncesinin yaşanmışlıkları canlanıverdi 
gözünde. Nerede bir haksızlık, orada bir diklenme…  

****** 
 

Gecenin bir yarısıydı kapı çalındığında. Zor ısındığı 
yatağından fırlayıp kalktı. Çekinerek açtığında arkadaşları 
kapıdaydı. Hepsi büzüşmüş, ellerini hohlayarak, buyur 
beklemeden daldılar içeri. Kızı salonda, gözlerini ovuşturarak ne 
olduğunu anlamaya çalışıyordu. Eşi seslerden tanımıştı gelenleri. 
Alışkındı onların zamanlı zamansız gelişlerine. Aldırmadı…  

Ankara’nın ayazı her zamanki kıvamındaydı. Her yer buz 
kesmiş, sokaklar tenhalaşmıştı. Dışarı çıkmak zorunda olanlar 
işlerini hızla bitirip, hızlı adımlarla kapalı bir yere atıyorlardı 
kendilerini. Daha çok da herkes evine…  

Kışın tam ortası… İşe gidiş gelişler bile o kadar zorken 
eyleme çağırıyordu arkadaşları. “Yarın Devrek’teyiz” diyordu… 
“Maden işçilerini orada karşılayacağız. Onlarla birlikte Ankara’ya 
kadar yürüyeceğiz.” Kırılıverdi soğuk… Sıcacık oldu gönlünde her 
yer. 

****** 
Kucağındaki bastonun yere düşmesiyle kendine geldi. 

Gördüğü düş kısacıkta olsa geçmişe götürmüştü. Çevresini 
yokladı, parkta kimsecikler kalmamıştı. Bastonunu almaya 
çalışırken o günlerin ataklığı geldi aklına. Kışın ortasında, 
nereden nereye yürümeyi hiç ikirciklenmeden göze almışlardı. 
Hoş işçilerin yürüyüşü tamamlanmamış, yolun yarısından geri 
dönmüşlerdi ama heyecanı yetmişti. Aynı heyecanı, kaç yıl 
aradan sonra, aynı duygularla yaşaması güç veriyordu insana. 
Tatlı bir gülümseme oturdu yüzüne. Yüreğinde tomurcuklar 
oluştu, can geldi bedenine, toparladı kendisini, dikeldi… 
Bastonunu, gazete ve kitabını yoklayıp çevresine göz atarken 
daha bir diriydi. Kalktı, pardösüsünü, şapkasını düzeltti, bir eliyle 
kitap ve gazetesini göğsüne bastırmış, diğer elinde bastonu, 
küçük adımlarla evine doğru yürürken, kendi kendine küçücük 
başkaldırısını yaptı; “ Ulan yaşlılık, Allah belanı versin senin!...” 

Kaç yıldır bekleyeni yoktu. Bir kızı vardı uzaklarda. İşinde 
gücünde… Kendi kapısını kendisi açıyordu her seferinde, titreyen 
elleriyle. Evi her zaman soğuk da olsa, her yerden iyiydi…  

Eve girdiğinde, dinlemese de ilk işi televizyonu açmak oldu 
her zamanki gibi. Haber zamanıydı. Dünden kalan yemeğini 
ısıtırken televizyon bağırıyordu… Asker diyordu, cephe diyordu, 
işgal diyordu… Savaş diyordu… Ekmeğini dilimlerken acı dedi 
kendi kendine, yokluk dedi, ölüm dedi… Herkese dedi… “Sor 
bakalım” diye mırıldandı; “Zafer kazanan ordunun, savaşta ölen 
askerinin çocuğuna: Zafer kimin?” Baş kaldıran düşüncelerle, 
çorbasına daldırdığı kaşığı orada kaldı. Tüm dünyaya duyuracak 
şekilde “SAVAŞA HAYIR”  diye bağırmak istedi bütün gücüyle… 
Sonra umarsız kolları düştü kucağına…  Kim duyacaktı ki !...  

27.02.2022 
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KLÂVYE Mİ, KALEM Mİ? 

 
Pek çoğumuzun unutkanlıkla mücadele ettiği ve İlber 

ORTAYLI’nın “Bu ülkede okullarda zorunlu ’dün’ dersi verilmeli, 
çabuk unutuyoruz.” sözünü haklı çıkarırcasına “yoksa 
Alzheimer mi oldum?” diye kâbuslar yaşadığı günümüzde, bilim 
adamlarından müjdeli haberler var. Belki unutulanları yeniden 
hatırlamak mümkün olmuyor ama en azından öğrenileni 
unutmamak için çeşitli yöntemler geliştirmeyi sürdürüyorlar. 
 

Kanada’daki Waterloo Üniversitesi’nin bilim insanları, 
unutmayı önlemenin en iyi yolunun onun resmini çizmek 
olduğunu söylüyor. Resim çizmenin hafızayı bu kadar olumlu 
etkilemesinin arkasında, beynin daha fazla bölümünün 
aktifleştirilerek kullanılması geliyormuş. "Benim resmim çok 
kötüdür, yaptığım hiçbir şeye benzemez" diyenlerdenseniz, 
endişelenmenize hiç gerek yok. Aynı araştırma, çizim yapmanın 
yeterli olduğunu ve iyi çizmenize gerek olmadığını da söylüyor. 
Yani, yeter ki çizin, çizimin kaliteli olmasının bir önemi yok. 

 
Eskiden kalem ve kâğıt kullanmak oldukça yaygındı. 

Örneğin, günlük tutmak birçok kişinin yaptığı bir şeydi. Aynı 
zamanda insanlar birbirlerine el yazısı mektuplar yazıp tebrik 
kartları gönderirdi. Günümüzde ise, insanlar bilgisayarla 
büyüyor ve her aradığını orada kolaylıkla buluyor. Bu nedenle 
de kaleme ihtiyaç azaldı. Bu da insanların kendini ifade 
edebilme gücünün sekteye uğramasına neden oldu. Dolayısıyla 
kendini yazılı olarak ifade etmek güçleşti. Oysa uzmanlar, 
insanların klavye için kalemi bırakmaması gerektiğini 
savunuyor. 

 
Washington Üniversitesi'nden eğitim profesörü Virginia 

Berninger’e göre, "Alfabenin herhangi bir harfini yazarken 
zihinsel üretim sürecine girilir. Bu süreç, beynin duyguları 
yöneten bölgesinde yaşanır." Klavyede bir harfi tuşlamak, aynı 
süreci yaşatmaz. İnsanoğlu, beyninin duygusal kısmını ancak 
kalemle yazarak çalıştırabilir. 

El yazısı, kişinin yeni bilgiyi daha rahat öğrenmesini 
sağlıyor. Frontiers in Psychology isimli dergide 2017'de 
yayınlanan bir araştırmada, klavye ve kalemle yazma arasındaki 
öğrenme farkı ölçüldü. El yazısı yazan kişilerin beyinlerindeki 
öğrenme ile ilişkili bölgelerinin, klavyeyle yazanlara göre daha 
aktif olduğu bulundu. Kişilerin her gün 15-30 dakika boyunca 
duygularını yazmasını içeren "yazma tedavisi"nin fiziksel ve 
zihinsel sağlığa çok yararlı olduğu ortaya çıkarıldı. Böylece daha 
az strese girip, daha az depresyon yaşıyoruz; ayrıca da 
bağışıklık sistemimiz gelişiyor. 

 

Klavye ve elle yazma arasındaki farkı yaratan en önemli 
unsurlardan biri de "derin kodlama" adı verilen bir kavram. 
Bunu bir örnekle açıklayalım. Klavye ile not alanlar bunu daha 
az zaman harcayarak yapabilirken, kalem kullandığımızda 
zorunlu olarak yavaşlıyoruz. Çünkü düşünce geldiği an 
yazabilecek kadar hızlı değiliz. Bu yüzden içeriği kendi 
sözcüklerimizle ifade etmek zorunda kalıyoruz. Bu da derin 
kodlama sürecini başlamış oluyor.  

 
Sadece not alma konusunda değil, iletişim kurmada da 

bilgisayar ya da cep telefonlarıyla sağlanan "online"  iletişimin, 
kalemle yazarak gerçekleştirilen "offline" iletişime göre daha 
zararlı olduğunu gösteren birçok araştırma bulunuyor. Özellikle 
görünmezlik duygusu, iletişimin kalitesi konusunda belirleyici 
unsur. Ancak klavye tarafından oluşturulan metnin kişiliksiz 
doğası da, bu verimsiz iletişimde büyük rol oynuyor. Elle 
yazmak, klavyeyle yazmaktan daha fazla zaman ve enerji 
harcıyor; ayrıca klavye yazısından farklı olarak bireye özgü. İşte 
bu da el yazısının insanları e-postadan ya da mesajdan daha 
fazla etkilemesine neden oluyor. 

 
Virginia Berninger’in "Üretilen sözcükler kolaylıktan ne 

kadar uzaksa, insanların ona verdiği değer de o kadar fazla 
olur.” sözü zaten her şeyi açıkça ortaya koyuyor. Öyleyse, ya 
unuttuklarımız için endişelenmeyeceğiz, ya da kalemi kâğıdı 
elden düşürmeyeceğiz.  
 

Başka yolu yok. 

 

 

 


