
 



 
DİKKATA DİKKAAT 
Genellikle dikkat çekilir. Doğamızdan ve kültürümüzden gelir 

bu buyruk. Ağrıyan bir organımızdır dikkat çeken. Sağlıklı insan 
bedeninin farkında olmayandır. Organlar kendi halinde 
yaşamakta ve dikkatimizi çekmemektedir. Zaten acı yaşamda 
bireyin, kendi bedenini kendisi dışında bir olgu gibi algıladığı bir 
zaman dilimidir.1 “Ben ağrıyorum” demeyiz de bir yerimizi 
gösteririz. Ya da o bize bir yerini gösterir! Refleks de biz 
istemeden dikkatimizi çeker zaten. 

Sözcüklerin kültürümüzün dikkat çekici buyruklarıyla 
başladığı muhtemeldir. Dikkat aslan! komutu acil ve hayatidir. 
Dikkat bir emir sözcüğüdür öncelikle. Bizi bir emre uymaya 
çağrıdır. Kültürümüz de zaten bizi kuşatan emir ve yasaklara 
dikkatimizi çeken bir düzenektir. 

Kültürümüz bize bu emir ve yasaklara dikkat etmeyi 
doğumdan itibaren öğretir.  

Dikkat komutu bir eylemi başlatır. Bu emri yerine 
getirmenin bizim yararımıza olduğu da öğretilmiştir.  

Dolayısıyla eğitim bir dikkat çekme ve yönlendirme 
etkinliğidir. Doğada dikkat buyruğu kaç kurtul anlamında bir 
çağrıyı içerir. Cıss dokunma yanarsın gibi! 

“Emir, emirdir.” Emirler doğaları gereği nihai ve kategoriktir; 
konunun bu kadar az düşünülmesinin nedeni bu olabilir. Emirler, 
gerekli oldukları için bize doğal görünürler ve biz onları her 
zaman var ölmüş bir şey olarak kabul ederiz. Çocukluktan 
itibaren emirlere alışığızdır; emirler bizim eğitim dediğimiz şeyin 
önemli bir kısmını oluşturur ve ister iş ya da savaş, isterse din 
alanında olsun erişkin hayatımızın bütününe nüfuz etmiştir. Bu 
yüzden emrin gerçekte ne olduğu sorusu neredeyse hiç 
sorulmamıştır. 

…Emirler dilden eskidir. Böyle olmasaydı, köpekler emirleri 
anlamazdı. Hayvanlar dili anlamaksızın kendilerinden istenenin 
ne olduğunu anlamaları için eğitilebilirler. Eğiten kişi isteğini 
onlara kısa ve net emirlerle bildirir; bu emirler öz olarak 
insanlara yöneltilen emirlerden hiç farklı değildir; hayvanlar 
insanın yasaklamalarına uyarlar. Bu nedenle emrin kökenlerini 
çok eskilerde aramak için her türlü neden bulunmaktadır. En 
azından, insan toplumunun dışında şu ya da bu biçimde, varlığını 
sürdürdüğü açıktır. 

Emrin en eski sonuçlarından biri kaçıştır. Kaçış, bir hayvana, 
daha kuvvetli bir başka hayvan tarafından, kendisinin dışındaki 
bir şey tarafından dikte edilir. Kaçış yalnızca görünürde 
kendiliğinden ortaya çıkar; tehlikenin her zaman bir şekli vardır 
ve hiçbir hayvan bunun farkına varmadıkça kaçmaz. Kaçış emri, 
bakış kadar güçlü ve doğrudandır. (2) 

Emrin en eski sonuçlarından biri kaçıştır. Kaçış, bir hayvana, 
daha kuvvetli bir başka hayvan tarafından, Kendisinin dışındaki 
bir şey tarafından dikte edilir. Kaçış yalnızca görünürse 
kendiliğinden ortaya çıkar; tehlikenin her zaman bir şekli vardır 
ve hiçbir hayvan bunun farkına varmadıkça kaçmaz. Kaçış emri, 
bakış kadar güçlü ve doğrudandır. 

Dikkaaat emri çoğu dışımızdan gelir. Dikkat çeken dikkat 
çekilenden hep üstündür. Çocuk yetiştiren ebeveynlerden resmi 
dikkat çeken işaret ve işaretçilere hep itaat etmemiz istenir. 

Zaten bütün peygamberler de üstün bir güçle dikkatinin 
çekildiğini ve emirlerin kendisine verilmiş olduğuna inanırlar.  

Uygarlığımızla birlikte dikkat da evcilleştirilmiştir. Doğada dikkat 
kaç kurtul çağrısı iken devletli ve dahi sınıflı toplumlarda dur hizaya 
gir emir almaya hazır ol komutuna dönüşmüştür. Hazır ol!’dan 
Rahaat! komutuna kadar insanın özgürlüğü elinden alınarak 
çalışmaya yönlendirilmiştir. İstirahat molada mümkündür de 
bilindiği gibi mola kısadır ve hatta iyice kısaltılmıştır. Artık istirahat 
uzun bir çalışmadan sonra ebedi istiratgâhına tevdi edildiğinde 
mümkün görünmektedir. 

Her dikkat komutu bizde iz, bir yara ve sızı bırakır. 
Yalnızca yerine getirilmiş olan emir, boyun eğen kişide sızılarını 

saplanmış olarak bırakır. Savuşturulmuş emirlerin depolanmasına 
gerek yoktur; “özgür” insan kendisini emirlerden, o emirleri aldıktan 
sonra kurtaran insan değildir, bu emirleri nasıl savuşturacağını 
bilendir. Ancak kendisini bunlardan kurtarmak için en uzun zamanı 
harcayan ya da kurtulmayı hiç başaramayan insan hiç kuşku yok ki 
en az özgür olandır. Hiçbir normal insan, kendi dürtülerine uyduğu 
için kendisini bağımlı hissetmez. Bu dürtüler en kuvvetli halindeyken 
ve verdikleri tatmin kesinlikle tehlikeliyken bile, eylemlerinin 
kendisinden kaynaklandığını hisseder. Ancak kendisine dışarıdan 
dayatılmış bir emre karşı gelmeyen hiçbir insan yoktur; bu durumda 
herkes baskıdan söz eder ve intikam ya da isyan hakkını saklı tutar. 
(3) 

Aslında dikkatin buyruğunun titizlikle yerine getirmenin ve 
dikkat çekilen konuya aşırı odaklanmanın dikkati çekilen bireye pek 
yarar sağlamadığı da bilinmektedir. 

Örneğin bir kişiye ya da şeye âşık olmanın anormal dikkat etmek 
veya dikkatimizin anormal yoğunlaşması olduğu ve âşıkı kör ve 
mecnun kıldığı doğrudur. 

Muktedirler ise buyruklarına karşı dikkat kesilmiş topluluklardan 
pek hoşlanırlar. Kapitalistler ise dikkatimizi cilalı imaj çağından beri 
ele geçirmişlerdir zaten. 

Dikkat kişiyi âna şimdiki zamana çeker. Dikkatimiz çekildiğinde 
ân ile kontrolümüzü de yitiririz. Benjamin’in Pasajlar’da bahsettiği 
alışveriş merkezlerinin ışıltılı vitrinlerine dikkatimiz çekildiğinde 
başımıza gelen budur. Bu anda uzun vadeli düşünceler askıya 
alınmış ve kişi dikkatin nesnesine hapsolmuştur. Bu tür dikkat 
odaklanmasının tehlikelerine dikkat etmek elzemdir. 

Dolayısıyla genellikle hiç dikkat edilmeyen, oysa her şeyden 
önce dikkatlerin yoğunlaşması gereken en-ilk-konu dikkattir. (4) 

Dikkat konusunda emir veren dikkate karşı dikkatimizin 
dağılması iyi olur. Çünkü dikkatin çeşidi çoktur: Dikkat; göz önünde 
bulundurmak, kulak kesilmek, el altında bulundurmak, yeterli 
uzaklığa koymak, seçmek, azla yetinmek gibi anlamları da vardır ve 
her dikkat gördüğümüzde hazrola geçmemiz gerekmez. 

Dikkat çekenlerin pek sevmediği Sezen Aksu’yla kapatalım 
konuyu. Hınzır Aysel Gürel sözleriyle ne güzel dikkatimizi dağıtıyor: 

yerimiz mi dar yoksa yenimiz mi dar / ne var? /uçurmuş herkes, 
o da kim oluyor /sen kimsin, kim bunlar / en büyük kim? 

hadi bakalım kolay gelsin / bir acaip zor yarış / bana ne aman 
ben anlamam /pek hesaplı ince iş / hadi bakalım kolay gelsin / bir 
acaip zor yarış /bana ne aman ben anlamam / pek hesaplı ince iş / 

sen seni bil, sen seni / sen sıkı tut çeneni /eline diline hakim ol 
/sonra öcüler yer seni 

sen seni bil, sen seni / sen sıkı tut çeneni/ eline diline hakim ol 
/dikkaaaaaaat!.... 

ah içimizde ne aç hevesler / arada hicaz, arada caz nefesler / bir 
yanımız her duruma müsait / ne kadar uyarsa o kadar ister 

ah içimizde ne aç hevesler / arada hicaz, arada caz nefesler / bir 
yanımız her duruma müsait / ne kadar uyarsa o kadar ister  

aaaaahhhhh.                                                                                   2 

 
1 David Le Breton, Acının Antropolojisi, Türkçesi: İsmail Yerguz, Sel yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul, 2010, s.20.                          3 Canetti, a.g.e., s.309. 

2 Elias Canetti, Kitle ve İktidar, Çeviren: Gülşat Aygen, Ayrıntı Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2006, s.305-306.                          4  Nermi, Uygur, Yaşama Felsefesi Denemeler, YKY Yayınları, İstanbul, 1998, s.81-82. 



 
OTOBÜSTE 

 

300 numaralı belediye otobüsünün Halkapınar 
durağında her zaman uzun yolcu kuyruğu olurdu. 
Upuzun kırmızı otobüslerden, ağzına kadar çöp ve 
izmarit dolu kutulardan ve insandan başka varlık 
görünmeyen gri beton zeminli, izbe, iç karartan 
görüntüsü vardı buranın. Büyük kentte evlerine işlerine 
okullarına ya da gezmeğe giden insanların onlarca araçla 
ulaşım yaptığı merkezi bir yerdi oysa. 300’ün kuyrukları 
yanlarındaki başka duraklara kadar uzardı hep. Havanın 
karardığı İzmir’in nemli soğuğunun insanların ciğerine 
işlediği bu iş çıkışı saatinde otobüs, durağa gelir gelmez 
kuyrukta bekleyen yolcuları karınca yuvasını elektrik 
süpürgesinin hızla içine çekmesi gibi aracın içi doluverdi. 
Kırmızı kıvırcık saçlı genç kadın en sona kalanlardandı. 
Yanındaki esmer adamdan kurtulmak ister gibi hızlıca 
bindi otobüse. Adam da onu izledi. 

 İçi mesafeli olmaya çalışan tümü maskeli, kadın, 
erkek, çocuk herkesin oturduğu hatta boş yerlerin de 
olduğu bir görüntüyle yola çıkıldı. En az kırk kişinin 
birbirine uzak durmaya çalışarak korunduğu Corona 
virüsünün iki yıldır insanları bıktırdığı günlerdi. Çoğu cep 
telefonuna gömülmüş çevresiyle ilgisini kesmişti. Yeni 
bir virüsün çok yaygın olduğu çok çabuk bulaştığı 
konuşuluyordu medyada ve her yerde. Otobüsün 
sessizliğinde orta kapının önünde oturan kırmızı saçlı 
genç kadınla erkeğin konuşmalarından başka herkes 
dilsiz olmuştu sanki. Arkalarındaki yaşlı kadınla genç 
adam yüzlerini asmışlardı şimdiden.  

“İstemiyorum, gelme!” diyordu kadın sırtını 
dönerek. Kocaman kollarıyla kadını zorla tutacak gibi 
abanan adam:” Geleceksin benimle. Öyle kolay 
kurtulamazsın!” diyordu. Çevresindekilerin bakışları 
üzerlerinde toplanınca konuşmayı kestiler. 

Otobüsün ilk durağında adam kadının elinden tutup 
çekiştirerek kapıyı işaret etti. Kadın inmek istemiyor; 
bembeyaz olan güzel yüzünde kaşları çatık oturmaya 
devam etti. Adamın yüz ifadeleri gergin, sakalı bıyığı 
karışmış, dağınık saçlarıyla güvensiz hatta korkutucu bir 
görüntüsü vardı. 

Sonraki durakta inmek için düğmeye basan adam, 
şaşkın meraklı bakışlarla kadını kolundan tutup 
sürükleyerek zorla indirdi. Yolcuların kimileri 
gözlerindeki hayretle onları izledi kimileri ise üç 
maymunu oynadı. Karanlıkta kalabalığa karıştılar. Kısa 
bir süre sonra inen yolcuların fazlalığından yararlanan 
kadın yeniden otobüse bindi. Kartını basarken adam 
arkasında belirdi yine. İndikleri kapıya yakın ayakta 
durdular.  

Yolcuların yoğunluğunda önce dikkat çekmediler 
ama yakınlarındaki iki kadın onları izlemeyi sürdürdü. 
Kırmızı saçlı kadının maskeyle iyice belirginleşen iri siyah 
gözlerine endişe ve korku oturmuştu. 

Birkaç durak geçtikten sonra adam kadını yine 
kolundan kapıya itti. İnerken ve sonrasında durakta 
sürüklenirken kadın “Kurtarın beni!” diyerek tiz bir sesle 
arka arkaya bağırdı. İnenler aldırmadan uzaklaşırken 
otobüs de hareket etti. 

 Sesi duyan pencere kenarındaki yolcular, kadına 
odaklanmıştı. İki genç kadın şoföre itiraz edip hemen 
arabayı durdurmasını kadınla ilgileneceklerini söylediler 
yüksek sesle ve telaşla. Şoför bunlara aldırmadan aracı 
sürünce kadınların başlattığı bir alkış ardından yuh 
sesleriyle otobüsü durdurmak zorunda kaldı.  

Genç bir kadın arkasında da çeşitli yaşlarda 
kadınlarla şoförü ablukaya alıp bağırdı:” Görmüyor 
musun adam kadını zorla kaçırıyor! Sen bu olaya nasıl 
ilgisiz kalırsın?” sözlerine şoför sakin aldırmaksızın 
karşılık verdi: 

“Özel ilişkiler bunlar, kendi aralarında. Bana ne? 
Karışmam ben.” deyince arkadaki yaşlı kadın bağırdı:  

“Şoför şofööör… Sen yolcuların güvenliğinden 
sorumlu değil misin? Kör müsün? Adam zorla iki keredir 
kadını indiriyor. Bu araba duracak!” çıkışını yaptıktan 
sonra yolculara dönüp “Biz onun yanında olmazsak bu 
kadının başına neler geleceğini bir düşünün. Böyle 
seyretmek yakışıyor mu size?” Deyince araç geri geri 
giderek durağa yaklaştı. Otobüsün yarısı kadınlı erkekli 
inip bağıra çağıra adamın üstüne yürüdü. Durumu 
anlayan adam, son hızla arkasına bakmadan oradan 
kaçarak karanlıkta kayboldu.  

Kırmızı saçlı genç kadın, kadınların yardımıyla 
otobüsün ön koltuğuna titreyerek güçlükle oturdu. 
Yolculara dönüp cılız bir sesle: “Hepinize teşekkür 
ederim. Boşandığım kocamdı.” Cümlesini bitirmesine 
gözyaşları izin vermedi. Yaşlı kadın yine bağırdı.” Burası 
dağ başı değil kocaman büyük medeni bir şehir. Kızım o 
alçak da sen de öğrenin artık bunu! Sür şimdi şoför 
efendi… Yarın şikayetimi iletince ne cevap vereceğini de 
düşün.” Diyerek yerine öfkeyle oturdu. Otobüs yine 
sessizliğe büründü. 
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TEK BAŞINA BİR ADAM 
 

Bu gaz çıkarma eylemini şahsımıza yapılmış bir 

davranış olarak algılamayalım sayın başdanışmanım, dedi 

kısa boylu, sol gözü tikli danışman, bu eylem var ya, 

doğrudan başkanımızı hedefleyen, Beyefendinin manevi 

şahsiyetini zedeleme amaçlı bir davranıştır... Dahası 

başkanımız üzerinden kendisine yetki veren millet 

iradesini...  

Biraz abartmıyor muyuz Şahsuvar Bey, diyerek kesti 

başdanışman, milletimizin yellenmesi gayet insancıl değil 

mi? Düşünsene, geçim derdi, harç borç, alacak verecek 

derken insanlar şişiyor akşama kadar... Memlekette sorun 

çok tabii... E, biraz da bakliyatla beslenmişse... Bilirsin 

işte, kuru fasulye, mercimek filan... Ha, adamın 

yellendikten sonra sırtını bize dönmesi... Ya da sırtını 

döndükten sonra yellenmesi düşündürücü elbette...   

İşte benim söylediğim de bu, diyerek sözü 

başdanışmandan aldı kısa boylu, sol gözü tikli danışman, 

borusunu bize çevirip öttürürken ‘başkanı halk seçtiyse, 

ben de halkın kendisiyim, benden daha saygın, daha 

önemli değilsiniz’ demeye getiriyordu sanki. Muhalefet 

seçmenidir mutlaka, her kötülük beklenir! Yarın bu adam 

mahallesine gider de bu olayı bir marifetmiş gibi anlatırsa 

vatandaş önünde saygınlığımız yerle bir olur. Başkanlık bu 

olayın üstüne giderek halka gereken mesajı vermeli... Eğer 

uygun görürseniz, ceza kanununun ilgili maddesi uyarınca 

derinlemesine bir soruşturma için konuyu savcılığa 

aktaralım, derim... Meclis kameralarından kimliği 

belirlenir nasılsa...  

Danışmanları üzerinden, başkanlığın dokunulmaz 

saygınlığına hakaret, diye mırıldandı başdanışman, kanun 

sayfası açılmış, önünde duruyormuş gibi gözlerini kısarak 

okumaya devam etti. Aşağılama, yok sayma, dahası bizi de 

başçavuşun eşeği yerine koyarak şeyine... Yani antenine 

takmama... Bütün bu suçlar üzerinden de devletimizin 

manevi şahsiyetini zayıf düşürerek üye olmadan terör 

odaklarının propagandasını yapma... Evet, bariz suçlar 

bunlar... Ama... Nasıl olur bilmem ki, diyerek bir süre 

düşündü, başını kaşıdı, el kol hareketi olsa, ağzından çıkan 

bir kötü söz olsa işimiz daha kolay olurdu. Söz konusu... 

Şey... Gaz konusu yellenme olunca... Muhalefete malzeme 

vermeyelim... Kuyruğumuza teneke bağlarlar sonra. Zaten 

beyefendinin adını despota çıkardılar... Avrupa Birliği bir 

yandan, Amerika diğer yandan sakız gibi geveliyorlar bizi 

ağızlarında. İşler ters tepecek olursa bu olayın günah keçisi  

biz olur çıkarız ha! Bu konuda Beyefendinin affı 

yok bilirsin. Maazallah, bunca yıllık koltuklarımızı 

çakallara kaptırıveririz sonra... Üstüne üstlük bir de örgüt 

üyesi diye etiket yapıştırırlarsa...   

İkisi de ayrı koldan kulak memelerini çekip garip 

sesler çıkararak Allah esirgesin totemi yaptılar... Bu 

yetmemiş, dileklerinin tanrıya ulaşmadığını görmüşler 

gibi önlerindeki toplantı masasını tıklatarak totemi 

pekiştirdiler.  

Başdanışman ayrı, Şahsuvar Bey ayrı düşündü bu 

günlere, bu koltuklara gelişlerini... Kolay olmamıştı 

yükselişleri... Az hatır saymamışlar, az kahır 

çekmemişlerdi. Kendilerine aracı olan manevi şahsiyetler 

geçti akıllarından... Sınavlar, mülakatlar... Araya giren, 

aradan çıkan saygıdeğer insanlar... Muhalefetin karşı 

duruşuna rağmen Beyefendiyle birlikte engellenemeyen 

yükselişleri... Şimdi osuruktan bir konu uğruna her şeyi bir 

kenara mı iteceklerdi? Nereden yolları düşmüştü meclise!   

Haklısın başdanışmanım, dedi kısa boylu, sol gözü 

tikli Şahsuvar Bey, unutalım gitsin o zaman. Bu olay 

tuvaletin kapısında meydana geldi nasılsa... Vatandaş 

ancak oraya kadar sıkabilmiş demek ki... Hep aynı şeyle 

karşılaşmaz mıyız, kabin yaklaştıkça organımızın direnci 

zayıflar... Psikolojiktir biraz da bu iş. Klozete oturmadan 

geliverdiği olur bazen... Hani donumuza kaçıracağız diye 

korkarız. Tamam, yüz ifadenizden anladım, değiştiriyorum 

konuyu. Unuttuk, unuttuk bitti!  

Unutmak, görmezlikten gelmek, yok saymak, diye 

mırıldandı başdanışman, bunlar devletin işi değildir. 

Devlet gördüğünü, duyduğunu, bildiğini kaydeder ve günü 

geldiğinde bu kayıtların hesabını sorar. Ha, kim sorar, nasıl 

sorar bilinmez ama o hesap defteri mutlaka açılır... E, hal 

böyleyken tanıklığını yaptığımız bir olayı yok saymak da 

devlet geleneğine yakışmaz değil mi? Geçen yıl sarayda 

komiserin pilavından çıkan taşı hatırlıyor 

musun Şahsuvar Bey? Adamlar başkanımızın dişini 

kırmak için pirinç şeklinde taş bulup getirmişler, pilavın 

içine yerleştirmişler. Tabağı beyefendinin önüne 

koyacakları sırada nasıl olmuşsa yanındaki komisere 

verilmiş. Sonuçta komiser görmezlikten gelseydi, mutfağa 

sızmış o koca örgüt çökertilebilir miydi?  

Kısa boylu, sol gözü tikli danışmanın gözleri parladı 

birden. Komiserin, ortaya çıkardığı taşlı pilav örgütünü iyi 

hatırlıyordu. Birinci sınıf emniyet müdürlüğüne yükselip, 

başkanın korumalarının başına geçmişti sonradan o 

komiser. Gölcük medyasında günlerce manşet olmuştu 

kahramanlığı... Değil mi, ya o taş beyefendinin dişini 

kırsaydı, diye yanıtladı başdanışmanı.   

Kulak memelerini çekerek aynı totemi yinelediler. İkisi de 
bu yellenme olayının ardından çıkabilecek örgütün 
yakalanışını düşlüyorlardı. Belki de piyasaları etkilemek 
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için hazırlanmış büyük bir komploydu örgütün planladığı. 

Gazete manşetlerini hayal ettiler, televizyon haberlerini, 

sayelerinde tıklanma rekorları kıran internet sayfalarını... 

Herkes kendilerini konuşuyor, salonlarda, toplantılarda 

parmakla gösteriyorlardı. İkisinin de göğsü kabarmıştı.   

Başdanışman gelecek seçimlerde milletvekili adayı 

gösterileceğini, seçilemese bile kabineye alınarak 

kendisine bir bakanlık verileceğini düşünüyordu. Kısa 

boylu, sol gözü tikli danışman da başdanışmanın 

yükseleceğini bildiği için boşalan koltuğu kestirmişti 

gözüne. Bu terfiler, şan şöhret, bol bol para demekti. Her 

şeyden önemlisi beyefendinin lütfunu kazandıklarının 

kanıtıydı. Artık karada ölüm yoktu kendilerine!  

Hayır, dedi başdanışman, sen haklısın Şahsuvar Bey! 

Savcılığa suç duyurusunda bulunalım hemen! Altından bir 

şey çıkmasa bile başkanımızın gözünde yerimiz 

yükselecektir. Bizim ne denli düşünceli olduğumuzu, 

kendileri için nasıl çırpındığımızı görecektir. Saat, saat 

kaçtı tam olarak? En iyisi olayı belgelemek için önce bir 

ceza yazdıralım vatandaşa, ceza tutanağından yola çıkarak 

suç duyurusunda bulunalım. Sonra adam çıkar da, ben 

yellenmedim sayın savcım, o ses kapı gıcırtısıydı, diye 

kaçış yolu ararsa tutanağı sokarız gözüne! Buyur savcı 

bey, deriz, işte yellenmenin belgesi!   

Ceza mı yazdıracağız, diye sordu Şahsuvar Bey, gaz 

kaçırmanın da cezası mı olur başdanışmanım? Muhalefet 

çıkar da karşımıza, vatandaş rahat rahat yellenemeyecekse 

ölüp gitsin daha iyi, derse... Bu olay üzerinden aleyhimizde 

propaganda yürütürse ne yaparız sonra?  

Çevre kanunundan haberin yok galiba senin, dedi 

başdanışman, kısa boylu, sol gözü tikli danışmanı 

küçümseyerek, her türlü atık ve artığı çevreye zarar 

verecek şekilde alıcı ortama atmak, bırakmak, akıtmak, 

salıvermek yasak, demiyor mu ilgili madde? Arabalar bile 

vizeden vizeye egzoz muayenesine giriyorlar. Yellenirken 

atılan gazın da hem doğaya hem de insana zararı olduğu 

düşünülürse... Eh, ceza kaçınılmaz olur artık. Hem 

ikimizin tanıklığı yeter de artar bile. Zabıtaya diyeceğiz 

ki; bu mel’un adam meclis koridorunda, gürültüyle 

yellenerek çıkardığı biyogazla hem çevreyi hem de bizi 

rahatsız etti. Üstelik milli iradenin sembolü olan bu 

güzide binada gerçekleştirdi eylemini.  Ben böyle 

iradenin içine yellenirim, der gibi...   

Aboov, dedi Şahsuvar Bey, demek gazını bırakırken 

altına kaçırsaydı hem meclisin hem de... Durmayalım 

sayın başdanışmanım, kaybettiğimiz her an bu çetecilere, 

bu terör yandaşlarına cesaret verir. Bunlar kısa zamanda 

öyle çoğalırlar ki hepimiz şaşar kalırız. Maazallah sonra 

haklarından bile gelemeyiz.  

Durmayalım, dedi başdanışman, partimizin grup 

toplantısı başlamadan bu işi yetkililere havale edelim. Biz 

düşüneceğimize biraz da onlar düşünsün, değil mi? Sen 

belediye zabıtasını ara, önce kendini tanıt, olayı 

ayrıntısıyla anlat, saatini bildir... Başkanımıza hakaretin 

altını çizmeyi unutma! Ben de savcılığa ulaşayım.  

İki danışman aynı anda telefonlarına sarıldılar...  

Alo, dedi başdanışman, alo, alo! Orası hükûmet 

savcılığı mı? Alo, dedi kısa boylu, sol gözü tikli 

danışman, alo, alo, büyükşehir zabıta amirliği mi? Tek 

başına bir adam, dedi başdanışman, hem de güpegündüz, 

hem de meclisin içinde... Gözümüzle gördük, 

dedi Şahsuvar Bey, aslında bütün ülke gördü, yani 

görmüştür ama herkes bizim gibi memleketine bağlı değil 

tabii... Kulağımızla, dedi başdanışman, millet iradesi 

üstüne yemin ederim ki, kulağımızla duyduk... Tek başına 

bir adam gözümüzün içine baka baka... Memleketin içine, 

dedi kısa boylu, sol gözü tikli Şahsuvar Bey, şey, pardon 

millet iradesinin vücut bulduğu bu güzide yapının içine... 

Şikâyetçiyim, dedi başdanışman, aslında bu hareket 

başkanımıza en büyük hakarettir. Şikâyetçiyim, dedi kısa 

boylu, sol gözü tikli danışman milli iradenin sonudur... 

Şikâyetçiyim!  

Alo, alo! Yellendi, diyorum Savcı bey, alo! Zabıta 

amiri alo! Gaz çıkardı, diyorum. Ne doğal 

gazı beyefendi ne yelkenlisi? Memleket, diyorum 

memleket... Meclis, diyorum meclis... Koku içinde kaldı, 

alo!  Adamın biri, diyorum, adamın biri... Tek başına 

milli iradeyi berbat etti... 

GÖZ                       
Gözlerim ruhumun dışarıya açılan penceresiydi biliyordum 
gizliden gizliye. Bana öğretilmiş şeylerden biri değildi. Bu 
nedenle öğretilenleri bilirken emin olduğum kadar emin 
olamıyordum bunu bildiğime. Sanki bir bilgi ne kadar çok 
kişinin aklından geçerse o kadar doğru oluyordu. Sanki 
sadece benim bildiğim bir şey doğru olamazdı. Başkalarının 
bilgileriyle doğrulanmadığı sürece aklımdaki her şey 
sanmaktı. Böyle olduğuna, bu da öğretilmiş olduğundan 
emindim. Oysa başkalarının bilmediği daha bir sürü şey 
biliyordum. Kendi deneylerimdi sanmakları bilmek yapan. 
Yıllardır tanıştığım her akıl deneğimdi. Gözlere bakardım 
hep. Ruhlara ulaşmak için. Gözlerinden yakalardım 
insanları. Gözlerini kaçırırlardı. Bir ruhun yalnızca gözlerden 
yakalanabileceğini bilmeden yaparlardı bunu. İçgüdüsel. 
Saklanırlardı. Kimse kendi içindekilerin başkaları tarafından 
görülmesine izin verecek kadar cesur değildi. Herkes 
suçluydu kendi gözünde. Oysa kendine en kötü niyetli 
bakan gözler kendi gözleriydi. Bilmezlerdi. Gözlerini 
gözlerine dikip ruhunun derinliklerine bakabilecek birilerini 
beklerlerdi hep. O bakışları ruhunun derinlerinde 
hissetmek deli ederdi onları. Aşkı bu yüzden severlerdi. Kör 
olmuş gözlerin içlerinde sakladıklarını göremeyeceğini 
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BU KAVGA NİYE? 
Yaşam acı ve sorunlarla dolu. Bu nedenle dertsiz insan 

yok. Anlatma derdini, derdin deşer derdimi diye boşuna 
dememişler. Bu sözden de dertsiz insanın olmadığı anlaşılır. 
Dirençli, iradesi güçlü olanlar, çoğu zaman bunun üstesinden 
gelmeyi başarırlar.  

İnsanların görevi, acıları ve sorunları artırmak değil, 
ellerinden geldiğince azaltmak olmalı.  

Biz ulus olarak nedense hep ölmekten söz ederiz. Hem de 
çok… Yalnız söz etmekle kalsak iyi, çoğu zaman birçok şey için 
canımızı veririz. Bana göre bu ülkede en ucuz şey ölüm. Biz 
yaşamaktan çok ölmeyi yeğleriz. Sevgili için ölürüz, vatan için 
ölürüz, namus için ölürüz, çocuklarımız için ölürüz, eşimiz için 
ölürüz… Bu örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Kısacası hep ölmek 
için doğmuşuzdur, yaşamak için değil. Sanki yaşamak bize 
haram. Ölümü niye bu denli içselleştiririz anlamış değilim. 
Evet, günü saati gelince zaten ölüm gelip kapımızı çalacak. Biz 
o gelmeden (onun bilincinde olarak) insanca yaşamaya ve 
yaşatmaya çalışmalıyız. Önemli olan ölmek değil, yaşamaktır. 
Ölüm zaten kaçınılmazdır. Ölümü var eden yaşamdır. Diğer bir 
deyişle yaşam olduğu için ölüm vardır. O zaman ölmeye değil, 
yaşamaya gayret etmeliyiz. Zaten öleceğiz, bundan kurtuluş 
yok…   

Dünya o kadar büyük ki herkese yetecek kadar ekmek aş 
var; ama gel gör ki insanoğlu doyumsuz ve paylaşmasını 
bilmiyor, aç gözlülük yapıp hepsine sahip olmak istiyor. Bakın 
bununla ilgili ünlü şair Enver Gökçe’ye kulak verelim. “Uy Kirpi 
Kız Kirpi adlı uzunca şiirinin bir yerinde:  

“……. 
Ve gaza geldi 
 Eğinli Bekir: 
“Yıkılsın İstanbul,” dedi  
“Yıkılsın İzmir  
Lan hani benim ekmeğim, 
Bu ne bok kader  
Toprağım yok, tarlam yok. 
Ne kadar 
Toprak var dünyada oysa 
Ömrübillah herkese yeter”  
…….” diyor.  
 
Ey insanoğlu! Biliyorsun ki ölünce her şeyi bırakıp 

gidiyorsun, hem de bir daha arkana bakmadan… Tüm buna 
rağmen gözün doymuyor. Senin gözünü ancak toprak doyurur. 
Ne zaman kendine geleceksin? Aslında sen bu dünyada bir 
rüyadasın, ölünce uyanacaksın… O zaman anlayacaksın rüyada 
olduğunu; ama iş işten geçmiş olacak. Son pişmanlığın yararı 
olmayacak. Gel aklını başına devşir, yaşarken doyumsuzluk 
yapma, paylaşmaya çalış. Erdemlilik paylaşımcılıkla olur, 
bencillik ve cimrilikle değil.  

Ey insanoğlu! Senin görevin, bu dünyadaki sorunları 
karmaşık hale getirip derinleştirmek değil, azaltmak ve çözmek 
olmalıdır.  
 

Âdem’le Havva Tanrı’nın uyarılarına karşın cennetteki o 
yasak meyveyi yiyip cennetten kovulunca Tanrı mealen şunu 
söylemiş miydi? “Artık sizin için zorlu bir yaşam başlayacak. 
Bundan sonra emek harcamadan, ter dökmeden yaşamınızı 
sürdüremeyeceksiniz. Ekmeğinizin ve suyunuzun bir tarafı kan, 
bir tarafı irin olacak.”  

Ey İnsanoğlu! Dünyada herkese yetecek kadar nimetler 
varken, doyumsuzluk edip ne diye birbirinizi boğazlar 
durursunuz?  Belki diyeceksiniz ki böyle gelmiş böyle gider. 
Hayır, bu işin kolayına kaçmaktır. Böyle gelmemiş, böyle 
getirmişsiniz ey insanoğlu; ama böyle gitmemeli! Buna bir son 
vermelisiniz. Değil mi ki hepimiz yaratılıştan kardeşiz, o halde 
bu kavga ne diye?  

Başın sıkışıp çaresiz kalınca ölüme koşman, bilgisizliğin ve 
acizliğindir. Unutma ki ölümden başka her şeyin çaresi senin 
elindedir. Yeter ki sen çaba göstermelisin.  

Senin görevin en kötü koşullar içinde bile yaşamak için 
çıkış yolları aramaktır. Atalarımız “Derdi veren Tanrı, 
dermanını da vermiş.” Demişler. Bize düşen dermanı bulmak 
için yollara düşmek…  

Önce yaşa ki sonra yaşatasın. Baksana! Daha dün 
çocuktun… Yıllar ne denli çabuk geçiyor diyen sen değil misin? 
Zamanı durduramayacağına göre insanca yaşamaya ve 
yaşatmaya çalış.  

Unutma ki yaşamak en kötü koşullar içinde olsa dahi, 
ölmekten güzeldir. O halde, güzeli elde etmek için önce 
yaşamak, sonra da mücadele etmek gerekir.  

Ey Eşref-i Mahlûkat! Dünyayı bozan da sensin, düzeltecek 
olan da…   

Haydi bakalım, silkinip kendine gel…   
 

ŞÜKREDİN        

Kuru ekmek buluyorsanız 
Bilin size koca duble yol yaptık 
İnşaattan düşüp, kırıldıysa kolunuz 
Asma köprülerden size kol yaptık 
x 
Yoksulluk kaderdir, anlayın artık 
"Kadere isyan!" bu nasıl mantık 
Neyimiz varsa, KATAR'a sattık 
On liraya soğanın tadına baktık. 
x 
Ülkemde yoksulluk, sıfıra indi. 
Çetelerimiz halkın sırtına bindi 
Kalkın, halay çekin, oynayın şimdi 
Tokmak bende, davulu sizlere taktık 
x 
Yoksulluk lafını bir kenara at 
İman et, seni bekliyor sırat 
Şeyhler, tarikatlar kurtarır HEYHAT! 
Yoksula cennette bir havuz yaptık. 
x 
Corona aşısı, eş, dosta lazım 
Yoksulun canı; kaç kuruş, kuzum? 
Siz, kendinize, bol mezar kazın 
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YAŞAM ÖĞRETMENİ      
Yarım asır önce, Afyon/Emirdağ Lisesi’nde, öğretmen 

sirkülasyonunun çok olduğu bir dönemde okudum. 
 Şimdi olduğu gibi 1970’li yıllarda da her okula din dersi (o 

zaman adı böyle idi) öğretmeni atandığı halde, İngilizce 
öğretmeni bulunmuyordu. İngilizce derslerimize din dersi 
öğretmeni giriyor, Gavur(yabancı) dili diye İngilizce yerine, 
derslerde sıra üstünde bize namaz kılma uygulamaları 
yaptırıyordu ve yapmayanların ellerine dik cetvel vuruyordu. 

Bir gün İngilizce öğretmeni çıkageldi, hepimiz çok sevindik. 
Derste kendini tanıtmak için, tahtaya NAZİF KALELİ yazdı. 
Dersten bilgiler verip, zil çalınca çıktı. İkinci derste tahtadaki 
KALELİ yerine KALECİ yazıldığını görünce, öğretmen kimin 
yaptığını sordu. Kimse bir şey söylemedi. Bunun üstüne 
öğretmen, dürüstlük, açıklık ve yapılan işi savunmaktan 
başladı, konuyu o günlerde her gün radyoda adı geçen Deniz 
Gezmiş ve arkadaşlarına getirdi. Onların dürüst olduğunu, 
birer vatansever ve ülkenin bağımsızlığı için mücadele 
ettiklerini söyledi. 

 Nazif Kaleli, Deniz’lerden söz edince, saf saf “öğretmenim, 
Deniz Gezmiş, kendi adı mı, yoksa takma adı mı?” diye 
sordum. Öğretmen onların kim olduğunu daha açık bir kez 
daha anlattı. 

Köyden annemle birlikte gelmiş ve bir odalı bir yerde 
kalıyorduk.  Küçük bir radyom vardı, fırsat buldukça ajansları 
(haberleri) dinliyordum.  

1971-72’de sıkıyönetim ilan edilmiş, devlet her yerde 
anarşist! ararken, gazetelerde büyük boy resimleriyle birlikte 
anarşist oldukları yazılırken, Deniz’ler, Mahir’ler  eylemler 
yapıyordu, sokak ve kırlarda yoldaşları katledilirken, sonradan 
MDP (Milliyetçi Demokrasi Partisi)’den milletvekili olan, TRT’in 
ilk genel müdürü asker Musa Öğün, her gün Deniz’ler ve 
arkadaşları hakkında, “vatan haini,  devleti yıkmak isteyen 
anarşistler olduğunu, tok sesi ve saldırgan ifadesiyle 
öldürülmeleri gerektiğini söylüyordu. 

Şeriatçı sözlerle bizleri eğitmeye çalışan din dersi 
öğretmeni, bu ortamı fırsat bilerek, Nazif öğretmenin dersteki 
konuşmasını duymuş, hemen şikâyet etmişti. 

Bir gün eli çantalı, yakası kravatlı bir bey geldi sınıfa. Kim 
olduğunu ve ne için geldiğini açıkladıktan sonra üstünde 
açıklaması yazan kayıtları dağıttı. Din dersi öğretmeninin 
aksine, İngilizce öğretmeni, bizleri insan yerine koyup, bir 
arkadaş gibi davrandığı için hepimiz seviyorduk. Hakkında 
açılan soruşturmada, öğretmen lehine ifadeler verdik. 

Sıkıyönetim dönemi, bu durumu fırsat bilen faşist ilçe 
komutanı, başka yerden de sürgün gelen Nazif Kaleli’yi, hemen 
açığa aldı.  

Göreve dönmesini beklediği için ilçeden ayrılmadı. 
İlişkilerimiz o dönemde de sürdü. Belli aralıklarla buluşuyor, 
konuşuyorduk. Sonra er olarak askere aldılar.  

Nazif Kaleli ile karşılaşmamış olsa idim, belki birçok köylü 
ve emekçi çocuğu gibi, açken, işsizken birçok insani 
değerlerden yoksunken ve ülke parsel parsel satılırken, 
faşizmin ve sömürünün uşağı olabilirdim. 

Herkesin bir dönüm noktası vardır. Benim için de o ders bir 
dönüm noktası oldu. Yaşam öğretmenim bir Kürt insan oldu. O 
günden sonra olaylara ve gelişmelere farklı baktım, emekten 
özgürlükten yana yaşamını sürdürdüm 

Ben de öğretmenlik yıllarımda, öğrencilerime aynı 
davranışı sergiledim. Onların bir meslek sahibi olmaktan önce, 
iyi insan olmaları için çabaladım,  

Muş’ta 1978-79’da öğretmenlik yaparken, Nazif Kaleli’yi 
Diyarbakır’da buldum. O günleri konuştuk, ben öğretmenken o 
bana hala öğretmenlik yaptı.  Cezaevleri, işkencelerle geçen 
bir ömrü, 2005’te son buldu. 

Onu elli yıldır, Deniz Gezmiş ve Arkadaşlarıyla birlikte 
andım. Mücadelelerini mücadelem yaptım. Anıları önünde 
saygı ile eğiliyorum. 

 

 
BUĞDAY OLDUK 

BAŞAKLANDIK 
 
Talan edildikçe doğa 
Gök yarıldı, deniz küstü 
Onca kurt kuş, börtü böcek 
Kalakaldılar yüz üstü 
 
Hırsız, çaldıkça ünlendi 
Kene emdikçe kanlandı 
Halk, içten içe kinlendi 
Söz yasaklandı, dil sustu 
 
Hep çoğalttık koya koya  
Doymadılar soya soya 
Gitmek istedik uzaya 
Haramiler yolu kesti 

 
 
 
 
 
 
 
Güneş vurdu ışıklandık 
Suçlu saydılar aklandık 
Buğday olduk başaklandık 
Üstümüzde sam yel esti 
 
Halkla koparmışlar bağı 
Haramzade, hırsız çoğu 
Satılıyor varı yoğu 
Bu vatanın altı üstü 
 
Şahin idiler, bazdılar 
Üstümüzde kem gözdüler 
ZEYNAL'a kusur yazdılar 
Başta yar selamı kesti 
 

 

 

 


