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İsim, Şehir, Hayvan

Yılmaz Özdil



Söz büyüğün...

Boks efsanesi Muhammed Ali, başarılarını anlatırken “Kelebek gibi uçarım, arı gibi
sokarım” derdi. Yılmaz Özdil”in yazıları da öyle... Sözcükler kelebek estetiğiyle uçuşuyor,
mesaj, hedefini arı gibi sokuyor.

Bu nedenle Yılmaz Özdil, benim gibi düşünenler için artık sadece köşe yazarı değil,
“köşe efsanesi”dir.

Hayranları, sevenleri, eleştirenleri, gücün önünde eğilip bükülmemesine, yandaşlık ve
yalakalık yapmamasına kızıp, nefret edenleriyle, bir efsane o.

Efsaneleşen isimleri tanımak risklidir... Çünkü yazılarına, eserlerine bakıp, hayranlık
duyduğunuz o efsane isimlerle tanıştığınızda, hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz... Gözünüzde
devleştirdiğiniz insan, hiç de umduğunuz gibi biri çıkmayabilir. Hayal kırıklığı yaşar “Keşke
hiç tanımasaydım da, onu sevmeye devam etseydim” dersiniz.

Bazen de hayallerinizin ötesinde, müthiş bir insan çıkar karşınıza... İşte bana göre
Yılmaz Özdil “İyi ki onu çok sevmişim” dedirten, bu müthiş insanlardan...

Bardaktaki su gibi dupduru...

Mangal yürekli...

Eğilip bükülmez, güce tapınmaz.

Tam tersine, gücün ezdiği, hakkı yenilen güçsüzlerin hakkını korumak için kullanır
kalemini.

Yazarken kafadan atmaz.

Araştırır, didik didik sorgular.

Yemek yemeyi unutacak kadar çalışır.

İnanılmaz derecede yaratıcıdır...



Özverilidir, içten paylaşmacıdır.

Örnek eş, örnek babadır.

Durun bitmedi...

Yılmaz Özdil, benim için çalışma arkadaşı değil, kardeştir... Hatta “öz”den öte kardeş...
Senin için ne söylesem, anlatmaya yetmez kardeş... İyi ki varsın, iyi ki seni tanımışım...

Ne mutlu bana.

Uğur Dündar

O, hep, “sıradaki gazetecidir...”

Ama hiç hizaya gelmez.

“Şimdi sıra kimde?” diye sorulduğunda, dost düşman bütün parmaklar onu işaret eder.

Çünkü kafalarda “sivil tasfiye” listeleri hazırlanırken, herkes kafadan onun adını yazar.

İktidarın “olağan şüphelisi”dir.

İktidarı sevmez, iktidar da onu.

Okuru dışında kimse ondan haz etmez.

Düşmanı nefret eder.

Yeteneksizi ifrit olur.

Yeteneklisi kıskanır.

Dostu, kıskanmamak için gıpta eder.

Yılmaz Özdil, hepimizi rahatsız eden yazardır.

Kalemi ile, zekâsı ile, mizahı ile, cesareti ile...

Huzursuz eder bizi.



Mizah duygusunu ve zekâsını kaybetmiş, gittikçe vasatlaşan mahallenin rahatını
kaçırır.

Yani işin aslına bakarsan, hepimiz Yılmaz’ın gizli hayranıyızdır.

Taklit etmeye kalksak, bir türlü beceremeyiz. Becersek, o an anlarız ki, sadece
mukallitiyiz.

Baş edemeyiz onunla.

Böyle bir zekâ ile aynı mahallede yaşamaksa, zor zanaattır. Görmezden geleyim
deseniz, mümkün değil görürsünüz. Her sabah Hürriyet’in üçüncü sayfasını açar mutlaka
okursunuz.

Hepimizin, herkesin yaşlandığı bu mahallede, o Benjamin Button gibi her gün daha da
gençleşerek, çocuklaşarak karşımıza çıkar.

Nereye gitseniz, size onu sorarlar, ona selam söylerler.

Kurtuluş yoktur, kaçamazsınız.

Çaresiz her gün yeniden tanışırsınız.

Gıpta ile kıskançlık arasındaki o incecik çizgide cambazlık bitap düşürür sizi.

“Onunki Allah vergisidir, ne yapalım bize vermemiş” deyip teselli ararsınız.

Velhasıl bu ülkede bir tane Yılmaz Özdil vardır.

Allah vergisidir, Allah’ın bu ülkeye hediyesidir.

Kâğıdın twitteridir.

Kâğıttan kaplan değil, kâğıdın kaplanıdır.

Ona düşman olmanın manası yoktur, sizi çıldırtır.

Kıskanmak çare değildir, sizi çatlatır.

En iyisi tevekküldür...

Kabullenmek, onunla yaşamayı öğrenmektir.

“Onunki Allah vergisidir” deyip geçer, geçerken de kahkahalar atarak keyif alırsınız.



Yılmaz, Bekir Coşkun için, “O Türkiye’nin sabah kahvesidir” demişti.

Yılmaz da Türkiye’nin, zekâ küpündeki rengârenk akide şekeridir.

İnşallah hep sırada kalır...

İnşallah hiç hizaya gelmez.

Çünkü, zombi münevverlerle dolu bu mezarlıkta, hâlâ ıslık çalabilecek birkaç haşarı
çocuğa ihtiyaç var.

Ertuğrul Özkök

Yaşam boyu hep gözüm arkada kaldı; dut ağacındaki salıncak, üç tekerlekli bisiklet,
simit kokan sabahlar, üzerinde mısır patlatılan sobamız, babamın başımdaki eli, ilk
haberimin yayımlandığı gazetenin gömleğimdeki mürekkebi...

Bir tek şeyde gözüm arkada kalmadı; sevgili Yılmaz Özdil’in eski köşemde yazı
yazmasında.

Her sabah açıp okuduğumda, içinde kendimi bulup da, bir satır arasında geçip
oturduğum, her sabah yudum yudum içtiğim yazıların kitap hali bu.

Bekir Coşkun

Sevgili Yılmaz’ın yayımlanacak kitabını okudum mu desem doğru, okumadım mı,
bilemiyorum. Çünkü çıkmamış kitabı okuduğumu söyleyecek değilim. Ama tam aksini de
savunabilirim. Çünkü, Hürriyet’te çıkan yazılarını o kitapta topladığına göre elbet okudum.
Okuduğum için de rahatlıkla üzerinde konuşabilirim...

Yazılarındaki o kıvrak zekâ, o dil ve üslup zenginliği, o delici mizah, o görünen
gerçeklerin gerisindeki gerçeği su yüzüne çıkarma becerisi, o sağlam mantık, o ifade gücü
bir kitapta toplanınca, ona artık kitap mı demek gerekir, yoksa “nükleer enerjinin kâğıda
emdirilmiş hali” diye mi tanımlamak gerekir, tayin edemiyorum. En iyisi ben bırakayım,



okuyan söylesin.

Oktay Ekşi

İnsanoğlunun yazının icadından önce çok fazla ilerleme kaydedemediğini biliyoruz.
Bulabildiği şeyler ancak yaşamını sürdürmeye yetecek kadardı. Önce “ateş” bulundu!
Sonra bir ok, bir yay, bir mızrak, bir balta, bir çömlek, toprağı kabartacak kadar bir
saban... Binlerce yılla hesaplanan bir süreç.

Yazının icadı ise, bugüne göre yaklaşık 5 000 yıl öncesine dayanıyor. Bilginin
saklanabilir ve aktarılabilir hale gelmesi baş döndürücü gelişmeyi de beraberinde getirdi.
Bütün bu süreç içinde hayretimi en çok çeken konu, insanların “gazete” isimli ürünü icat
etmek için son dört yüz yılı beklemiş olmaları.

Ve, bir gazeteci olarak daha da heyecan duyduğum şey, insanlık bu son dört yüzyılda
baş döndürücü bir şekilde ilerlerken, gazete isimli ürünün ilk günkü fonksiyonunu hâlâ
sürdürüyor olması, çok fazla değişim geçirmemesi... Gazete, içimizde bazıları ona başka
anlamlar da yükleseler hâlâ enformasyon taşıma özelliğini koruyor. Rakipsiz şekilde hem
de... Radyonun, televizyonun rekabetini atlattı, internet haberciliği de zaten gazetenin bir
başka mecra üzerinde yayımlanması demek.

Herkesin bildiği bu geçmişi tekrar etmemin nedeni, gazeteleri ayakta tutan şeye
dikkat çekmek: Bu hiç kuşkusuz ki öncelikle “tiryakilik” ile açıklanmalı.

Habere ulaşabileceğiniz birçok mecra var ama sadece bir gazetenin tiryakisi
olabiliyorsunuz.

İşte Yılmaz Özdil gibi yazarların neden öne çıktığını gösteren bir neden!

Yılmaz Özdil, sonradan olma bir yazar değil, mesleğe en başından girmiş bir gazeteci.

Bu nedenle de yazılarında gazetenin asıl fonksiyonunu hiç göz ardı etmiyor.

Yazıları bilgiyi taşıyor, gözden kaçan ayrıntıları deşifre ediyor, bir bütün olarak
baktığınızda okuduğunuz haberlerin, yaşadığınız olayların anlamını çözümlüyor.

Bunu yapabilen çok yazar var kuşkusuz. Ancak Yılmaz Özdil’i bu çerçeve içinde “özel”
kılan durum, bunu yaparken aynı zamanda tiryakilik yaratacak bir üsluba sahip olması...



Kimi zaman ağlatabilir. Kimi zaman güldürebilir. Kimi zaman şaşırtır. Kimi zaman herkesin
dilinin ucundakini pat diye söyleyebilir. Sözü dolandırmaz ama kelimelerle oynar,
Türkçenin zenginliğini kullanır, okumayı bitirdiğinizde damağınızda lezzet bırakır.

O bir gazetecidir. Müdanasız, özgür ruhlu, içinden geldiği insanlara yabancılaşmamış
bir gazeteci.

Her gün gazetede okuduğumuz, tadını aldığımız ama zamanla unuttuğumuz o güzel
yazıların şimdi bir kitapta toplanıp geleceğe de topluca kalması iyi oldu diye
düşünüyorum.

Yazının ve özgür gazeteciliğin değerini bir kez daha anlayabilmemiz için!

Mehmet Y. Yılmaz

Köşe yazarlığının apayrı bir sanat dalı olduğunu Yılmaz Özdil’in yazılarını izleyenler
çoktan anlamıştır. O bu sanatın önde gelen ustasıdır. Cesur, kararlı, yılmaz bir
ustası... Bizleri her sabah yeniden aydınlatırken hüneriyle de hayran bırakıyor... Yılmaz
gazete yazarlığına özgün bir boyut eklemiştir... Hep var olacak...

Melih Aşık

Bir gazeteci ne ister?

Yazdığı okunsun...

Yılmaz Özdil fazlasıyla sahip.

“En çok okunan yazar” listesinin de başında, “tasfiye edilecek gazeteciler” listesinin
de...

Keskin kalemiyle iğneyi yalnız siyasetçiye değil, işadamı, gazeteci, şarkıcı, tiyatrocu,



vali, kaymakam, asker, müsteşar, genel müdür, kim varsa batırır. Gün gelir “çuvaldızı”
okuruna da değdirir. Başbakan da ona kızar, CHP’liler de.

Köşe yazılarındaki detaylar ve çarpıcı bilgilerle en fazla okurunu ciddiye aldığını
anlarsınız. Kısacık cümle ile uzun uzun düşünürsünüz. Bize bizi anlatır, üzülürsünüz. Öyle
örnekler verir ki, yıllardır ağzınızdan düşürmediğiniz ve sahip olduğunuzu zannettiğiniz,
demokrasi, eşitlik, cumhuriyet, kanun, hukuk, adalet, siyaset, asker, savaş ve barış gibi
kelimelerin nasıl içi boş olduğunu kestirmeden anlatır. Sanırsınız ki babasından kalma
sihirli bir sandığı var ve kelimeleri çıkarıp çıkarıp okuruna sunuyor... Aslında, kendince
Türkiye tarihini tutuyor.

Bugünlerin tarihi ciltler dolusu yazılarak anlatılacaktır. Ama, kestirmeden “ne olduğunu
anlamak isteyenler”in ilk başvuracağı eserlerden birisi Özdil’in bu kitabı olacaktır.

Onu tanıyanlar en çok insan ilişkilerinde başarılı olduğunu bilir. “Çalışan”ı sever, korur.
Gazetecilik mesleğine başladığı o noktayı hiç unutmaz, o günlerini övünerek anlatır. Son
yıllarda gazeteciler birinci tekil şahıs üzerinden kendisini anlatır oldu ve her cümle “ben”
ile başlıyor... Oysa bir gazeteci üçüncü tekil şahıs olarak anlatılmalı. Yani, onu kendisi
değil başkası anlatmalı... Onu tanıyanların ortak fikri şu:

Babam dahil hayatımda tanıdığım en dürüst adam,

Beraber çalıştığı herkesle kader ortağı olan adam,

Kendisi için değil, çalışanı için kavga eden adam,

Açık sözlü adam,

Patronunun derdinden çok matbaa işçisinin derdiyle ilgilenen adam,

Herkesin iyi yaşaması için uğraşan adam,

Güler yüzlü adam,

Çalışkan, yüz güldüren, derdi kederi sevince çevirmeyi başaran adam,

Afrikalı gibi çalışıp, İzmirli gibi yaşayan adam.

Yani, adam gibi adam.

Nedim Şener



Yılmaz’ı telefonla her arayışımda “konu” hiç değişmez:

“Bugünkü yazın gene çok güzeldi, seni kutlamak istedim...”

Kalemi keskin, yüreği sağlam, zekâ voltajı yüksek, kara mizahı damardan bir yazar o...

Yıllar önce Amerikalı bir gazetecinin kitabının arkasına yazılanlar arasında, şu söylem
aklımda kalmıştır: “Devam et... Sana ihtiyaç var...”

Evet...

“Devam et Yılmaz... Sana ihtiyaç var...”

Güneri Cıvaoğlu

Onu okur okumaz sevdim.

Tanıyınca bir daha sevdim, İzmirli olduğunu öğrenince iki kat daha sevdim. Duruşunu
sevdim, yazışını sevdim, eğilip bükülmemesini sevdim... Kısacası ben Yılmaz’ı sevdim.

Diyeceksiniz ki, sen zaten herkesi seviyorsun, doğrudur. İnsanın insan olması uzun
asırlar aldı. O nedenle insana karşı özel duyarlılığım vardır. Ama belki insanları severim
de, tümüne aynı saygıyı duymam. Bende, kendimden yaşça küçüklere saygı duyma
alışkanlığı vardır. Örneğin bir öğrencimi sahnede izlerim ve ona derin sevgimin yanında
saygı da duyarım. İşte Yılmaz Özdil benim sevgi yanında, saygı da duyduğum bir yazar...
Her sabah onu okumadan ve çok sık telefonla sesini duymadan, onu o günkü yazısından
dolayı kutlamadan edemem... Elinizdeki kitap dümdüz, riyasız ve beyaz sayfalardan
oluşuyor... “Her kitap beyaz sayfadan oluşur” diyorsanız, iyi düşünün, öyle mi?

Yılmaz... Seni seviyorum kardeşim. Yolun hep açık olsun. Kapamaya çalışsalar bile.

Müjdat Gezen



Yurtdışındayım.

Ülkemdeki tutuklamalar, aramalar, medyanın yaklaşım şekli, yapay gündem yaratan
ve vatandaşın enerjisini tüketen kışkırtıcılar iyice canımı sıkmış, biraz uzaklaşıp, sözde
kafa dinlemeye geldim. Telefonum çaldı. Baktım, tanımadığım numara... Açtım. Yılmaz
Özdil...

Kimdir Yılmaz Özdil? Kim ve neden ona saygı duyuyorum? Düşündüm... Gözümün
önüne İlhan Selçuk Ağabeyim, Uğur Mumcu, Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Turan Dursun, Musa
Anter, Doğan Öz, Bedrettin Cömert, Aziz Nesin, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Metin
Altıok geldi... Ülkesini seven, aydın ve savaşçı ruhlu bu büyük beyinlerin önünde saygıyla
eğildim ve Yılmaz Özdil’in de aynı saygıyı hak eden isimlerden biri olduğunu gördüm. Göz
göze gelmesek de, omuz omuza olduğumuzu hissettim. Üstüme çöken karamsarlık
dağıldı.

Sevgili Yılmaz Özdil, gönlüne sağlık, kalemine kuvvet... Ülkem için iyi ki varsın...

Tarık Akan

Derler ki bütün Rus Edebiyatı Gogol’un paltosunun cebinden çıkmıştır.

Yılmaz Özdil de Aziz Nesin’in gözlük cebinden çıkmıştır. Aynı keskin bakış, muhteşem
bir mizah gücü... Bazen kara, bazen mavi, bazen beyaz.

Mizahın her rengini kullanıp yazılarıyla hal ve gidiş tabloları koyar önümüze.

Az Çoktur’un büyük ustasının bu kitabını okurken müthiş bir zihinsel yolculuk
yapacaksınız.

Ali Poyrazoğlu



Halkın adamı.

Yürek, mangal gibi.

Kalem deseniz, kadife kadar yumuşak...

Kılıç kadar keskin.

Arıyor, buluyor, düşünüyor, yaratıyor, yazıyor.

Umutlarının, endişelerinin, sevinçlerinin, hüzünlerinin peşinden sürüklüyor.

O kadar sahici...

O kadar gerçek.

Mevsimsel dönemlerin öne çıkardığı  karton kalemlerden değil...

Halkın içinde, halkla birlikte.

Kalıcı, inandırıcı.

Ben bu Yılmaz Özdil’in neyini yazayım...

Yılmaz Özdil yazılmaz, okunur.

Şansal Büyüka

Kötülüğün zaferi için gereken tek şey, iyilerin hiçbir şey yapmamasıdır...

Edmund Burke

Sözsüz bir yürek, yüreksiz sözden iyidir...

Gandhi



Alışkanlık demirden adaleleriyle bizi kavrayıp günbegün peşinden sürükler...

Lamartine

Tadına bakılacak kitaplar vardır, bir lokmada yutulacak kitaplar vardır, bir de iyice
çiğnenip sindirilmesi gereken kitaplar...

Sir Francis Bacon

İyilerin zaferi için, sözünü esirgemeyen yürekli dostum, alışkanlık yapan yazılarından
oluşan kitabının iyice sindirilmesi dileklerimle.

Necil Ülgen

Hepimiz değişik gazetelerden gelip Star’da toplanmıştık. Yazı işleri müdürüydü. Öyle
başlıklar atıyordu  ki, “Bu ne biçim adam, nereden buluyor” diyorduk.

Sonra, ilk yazılarını gazetemizin spor sayfasında okur olduk... “Bu ne biçim adam,
nereden buluyor” denildi... İşte o, bugün hepinizin bildiği Yılmaz Özdil’di.

Kısa ve özlü cümleleri, anlaşılması kolay bir üslubu var ustanın... Gazetelerin fotoğraf
servisinin karanlık odasında, arşivinde, dizgisinde, pikajında, montajında çalışarak
yetişince, işi uzun etmeden, kestirmeden kesip atma alışkanlığını oralardan kazanmış
olmalı.

Gazetecilerin dakikalarla değil saniyelerle yarıştığı yılları bilen bilir... Bilmeyene
anlatması boşuna.

Yılmaz Özdil’in yazdıkları sanki hepimizin bildiği şeyler, gündelik, aylık, yıllık hatta
tekrar tekrar yaşadıklarımız... Sade, iddiasız ve anlaşılır. Bir akışın sonuna üç beş
kelimeyle sizi arı gibi sokup canınızı acıtır cinsten... Filmlerin hiç hesapta olmayan sürpriz



sonları gibi sanki.

Kitaba dönüştü şimdi... Okuyup bir kenara koymayacak, bir daha bir daha
okuyacaksınız.

“Türkiye’den karikatür manzaraları” sanki.

Düşünecek, üzülecek, güleceksiniz...

Ülkemizin mutlu geleceği ve toplumun iyiliği için kalem tutan ellere sağlık...

Saygı Öztürk

Açıkçası çok fazla yazar okumam, yeterli zekâya, esprili üsluba ve birikime sahip
yazarları okurum. Yılmaz Özdil bunların başında yer alır.

Halkın içinden gelen ve tüm kesimlerin sorunlarını bilen, “araştırmacı” özelliği yazdığı
her satırda anlaşılan, “demokrasi-özgürlük-hak-hukuk” konularını popülist amaçla kullanan
çoğunluğun içinde bunları gerçekten özümsemiş bir yazardır o...

“Telgraf metni kısalığı”nda yazıya koca bir olayı veya tarihi sığdıracak yeteneğe
sahiptir... Okurken ona inanır ve güvenirsiniz. Yazmış olmak için değil, içinden gelerek,
duygularını bire bir aktararak yazdığını hissedersiniz.

Hayranı olan gençler onun için “Türkiye’nin en zeki yazarı... Her gün bunları nasıl
düşünüp ürettiğine şaşırıyoruz. Stand-up’çıların aylarca uğraşarak yazdığı metinleri her
gün yazıyor. Avrupa’da olsa milyon dolarlar kazanırdı” diyorlar. Ben de aynen onlar gibi
düşünüyorum.

Zeka, espri, duygu, cesaret ve deneyim... Bence Yılmaz Özdil yazıları bunların
toplamıdır. Bu kitabı okurken hem “en zor dönemlerinden birini yaşamakta olan”
ülkemizin gerçeklerini en doğru ve en gerçekçi haliyle öğrenecek, hem düşünecek, hem



de çok güleceksiniz.

Ruhat Mengi

Yılmaz Özdil nasıl bir yazar?

Bir kere esprili...

Ayrıca, üslubu var.

Omurgalı, net, direkt, lafı hiç eğip bükmeyen, kolay okunan ve kolay anlaşılan.

Kafası ve dili genç.

Yazısının kendine göre matematiği, mimarisi var.

Zeki; insanı baştan çıkaracak, kıskandıracak kadar zekâ dolu.

Ve, durmayan bir haberci.

Bütün bunları aşağı yukarı biliyoruz... Yılmaz Özdil’in yazarlığının asıl belkemiğini
oluşturan, yazılarının bu kadar ses getirmesini sağlayan güç ise “ben neden bunu
düşünmedim” hissi olmalı... Her yeni yazıyla beraber aynı düşünce... Nasıl oldu da ben
akıl edemedim, nasıl bu açıdan bakabilmiş, nereden akıl etmiş...

Yazı işinin sihirli bir formülü var: Önce merak ettirmek, sonra şaşırtmak.

Ama bu, sonradan edinilen, öğrenilen, üzerinde çalışılınca gelişen bir şey değil.

Ne yaparsanız yapın, “o” içinizde yoksa olmuyor.

Ama varsa da tükenmiyor, eskimiyor, bitmiyor.

Yılmaz Özdil’in sırrı da bu olmalı.

Yazıda bitmek bilmeyen elektriğin, enerjinin, dinamizmin ve yeteneğin kaynağı...



“O” her neyse işte...

Oray Eğin

Öyle zamanlar olur ki; koca ülkenin halkı, en ağırından, komalık uykulara yatar.

Ülkenin “aydın” sıfatı biçilmiş, okumuş takımının bir bölümü “uyutuculuk” misyonunu
büyük bir iştahla ve tabii bedeli karşılığı üstlenir... Bir diğer bölümü ise, sürekli büyüttüğü
korkuların kucağında “üç maymun”u oynamayı seçer; zalimi görmez, mazlumu duymaz,
ateş ve ihaneti konuşmaz.

Bir de şövalyeler vardır...

İki elin parmaklarından az.

Onlar, o karanlık uyku sürecini anlatanlardır...

Uğruna savaş verdiklerince taşlananlardır...

Onların binlerce sayfaya sığmayacak savaşımlarının karşılığı aslında iki sözcükle
anlatılabilir:

Vicdan ve yurtseverlik.

Yılmaz Özdil şövalyedir.

Elinizdeki kitap ise, işte o karanlık uyku sürecini anlatmaktadır...

Ümit Zileli

E başlayalım gari.

Hadi bismillah...



19 Mayıs

– Yav bırak Mustafa Abi yaa, sen mi kurtarıcan memleketi Allah aşkına!

– Ama işgal zırhlıları...

– Boşver şimdi sen işgal zırhlılarını filan... Gün gelir, memleketin malını mülkünü
tapusuyla İngiliz’e satar bunlar.

– Yok canım!

– Yeminle söylüyorum, İngiliz vatandaşı bakan bile getirip koyarlarsa şaşma.

– Ama ahval ve şerait...

– Güzel abim yaranamazsın... Bak şimdi binicez bu dandik gemiye, taaa Samsun’a
gidicez, savaş, boğuş, kendimizi paralayacağız, diyelim becerdik, devrim mevrim, anlata
anlata dilinde tüy bitecek, sonra sen kahırdan ölücen, önce biraz ağlıycaklar, sonra gene
“Son Osmanlı Padişahı” diye pankart açacaklar, mezarında dönücen.

– Saltanat kalsın diyosun yani...



– Alışmadık kıçta don durmaz abi, egemenlik megemenlik vereceğine, iki çuval kömür
ver, daha iyi... Aha buraya yazıyorum, açlıktan nefesleri kokarken padişahlarına saltanat
uçakları alırlar, bu gemiyi de jilet yaparlar, söylemedi deme.

– Efkârlandım be...

– Yakma o cigarayı gözünü seveyim, yarın öbür gün belgesel ayaklarıyla film milm
yaparlar, keş gibi gösterirler seni haberin olsun.

– Hal çaresi nedir peki?

– Al padişahın kızını, yırtalım.

– Millet ne olacak?

– Onlar da ulemaya sorsun artık ne olacaklarını, bize ne, kendi düşen ağlamaz.

– Laik olmasınlar mı, birey olmasınlar mı, kendi lisanları olmasın mı, şıhlara şeyhlere
mi bırakalım kaderlerini?

– Bak ne güzel söylüyorsun, kader der geçerler, takalım takkemizi bakalım dalgamıza,
iş çıkarma başımıza...

– İyi de, yazık olmaz mı?

– Asıl bu yaptığını yaparsan yazık olur... Bazıları sana inanacak, etkilenecek, senin
fikirlerini yaşatmaya kalkacak, hayatları kayacak, evleri basılacak, içeri tıkılacaklar, kimine
saçını örtmediği için fahişe diyecekler, kimine milletin malını Arap’a satmayın dediği için
komünist diyecekler, kimine “Ne mutlu Türk’üm diyene” dediği için faşist diyecekler,
darbeci diyecekler, ırkçı diyecekler... Yorma ahaliyi, kula kulluk edelim, rahat edelim.

– Yok arkadaş, ben bi deniycem.

– E sen bilirsin.

Mustafa

Babası öldü.

Yetim büyüdü.

Üvey evlat oldu.



Tutuklandı.

Hapse atıldı.

Sürüldü.

İşsiz kaldı.

(Şöyle yazıyordu o sıkıntılı günlerde kaleme aldığı günlüğüne: Harcamalarım fazla
değil, zira gelirim hep az.)

Hastalandı...

Böbreklerinden.

Vuruldu... Göğsünden.

Mesleğinden atıldı.

İdama çarptırıldı.

Kardeşleri öldü.

Çocuğu olmadı.

Boşandı.

Karaciğeri iflas etti.

Evet...

Mustafa Kemal bu.

Yarın, 23 Nisan...

“Neşe doluyor insan” klişeleriyle falan olmuyor bu iş.

Evladı olmayan bir yetimin, duygularını anlatın...

Anlatın ki, o yetimin, evlatlarımıza bıraktığı hediyenin kıymetini anlasın evlatlarımız.



Bu bayram, onlara anlatıldığı gibi, folklorik bir müsamere coşkusundan ibaret değil
çünkü... Anlatın ki, kökeninde barınan derin hüznü kavrasınlar.

İşte liste yukarıda.

Kısacık ömründe bir insanın başına ne felaket gelebilirse, gelmiş... Bunu anlatın.

Direnen...

Teslim olmayan ruhu anlatın.

Korkmasınlar engellerden.

Korkmasınlar yalnız kalmaktan.

Korkmasınlar işsizlikten.

Korkmasınlar parasızlıktan.

Korkmasınlar alçaklardan.

Korkmasınlar doğrulardan.

Yürek dediğin...

Sadece organ değil arkadaş.

Bunu anlatın.

23 Nisan

Çocukları vali yapacaklar bugün.

Bakan yapacaklar.

Başbakan yapacaklar.



Cumhurbaşkanı yapacaklar.

Gazeteciler, makam koltuğuna oturtulan çocuklara salakça sorular soracak, büyümüş
de küçülmüş cevaplar alacak, matah iş yapılmış gibi, pişmiş kelle pozu verilecek,
sırıtılacak.

“23 Nisan” denince, akıllarına gelebilen vizyon bu çünkü... Koltuk!

Peki ya “ulusal egemenlik?”

Hadi gelin, hazır “başkanlık sistemi” tartışılırken, bi soruyla cevap arayalım bu
mevzuya...

“White House”a... Türkçe tercümesi “beyaz ev”e, neden “Beyaz Saray” deriz?

Alman “Weisses Haus” diyor...

Beyaz ev yani.

İspanyol “casa blanca...”

İtalyan “casa bianca” diyor.

Fransız?

“Maison blanche” diyor.

Hepsinin dilinde, beyaz ev.

Azeri “ağ ev” diyor.

O da beyaz ev.

White House, dünyanın bütün dillerinde beyaz “ev” demek... Biz niye “saray” diyoruz?



Çünkü, bizim kafamızda, o evlerde oturup “yöneten” kişi, demokratik bir figür
değildir... Dünya istediği kadar ev desin, oralarda oturan ve “yöneten”ler, saraylara
layıktır. Padişahtır.

Ve bu kafa, sadece siyasileri değil, demokrasinin diğer önemli unsurlarını da “padişah”
olarak görür... O nedenle “Adalet Sarayı”dır, o nedenle “Belediye Sarayı”dır!

O nedenle, “yöneten”ler saraylarda fink atarken, ahalinin kıçında don yoktur...

Ve o nedenle, yönetenlerini saraylara layık gören ahalimiz karnını doyurmak için anca
“Simit Sarayı”na gider!

İşte o nedenle...

Çocuklarımızı alıp, makam koltuklarına oturtacaklar bugün... Maazallah bu tür “faşizan”
soruları merak edip kafalarını değiştirmesinler diye, popolarını alıştıracaklar... “Şöyle
oturacaksın, böyle kaykılacaksın, şu şekil fırça kayacaksın, patlat bakiim bi talimat” filan.

9 Eylül

Şansımız varmış...

Birkaç kıta gezdik.

Şunu iddiayla söyleyebilirim...

Dünyanın hiçbir yerinde İzmir’deki kadar güzel batmaz güneş.

Yine öyle bi vakit...

Bitmeyen enerji, kavuniçi top olmuş, trajik yangının küllerinden yeniden doğan şehrin
ufuk çizgisinde, körfeze usul usul iniyor.

Rakının dibine vurma saati...



Takvimler, 1923’ü gösteriyor.

Adres, numara 248, Kordon...

Naim Palas.

İkinci kat.

Cumbada oturuyor Gazi.

Sevmez fazla yemeği.

Leblebi var yine önünde...

Garson titriyor.

Çünkü çocuk, Rum.

Sesleniyor, şefkatli ses tonuyla...

“Vre Dimitri” diyor, “gel bakayım.”

Çocuk, “Buyur Pasam” diyor, ş’lere dili dönmeyen, kırık dökük Türkçesiyle.

“Sizin Kosti” diyor, işgal sırasında İzmir’e gelen Yunan Kralı Konstantin’i kastederek...

– Sizin Kosti, geldi mi buraya?

– Geldi Pasam...

– Oturdu mu bu masaya?

– Oturdu Pasam.

– Güneş batarken rakı içti mi?

– İçmedi pasam.

– E o zaman sormadın mı çocuk, ne halt etmeye almış İzmir’i?

İşte böyle batar güneş orada.



Nereye götürsem bilmem ki, nereleri gezdirsem, bugün sizi İzmir’de... Mustafa Kemal
Bulvarı’na mı götürsem, Alsancak’a mı? Lozan Meydanı’na mı, Montrö Meydanı’na mı?
Hasan Tahsin’in ilk kurşunu attığı yerde dua mı etsek, Zübeyde Hanım’ın kabri başında
rahmet mi okusak? Anacığını emanet etmiş, adam gibi adam bu şehire... Kız almış...
“Denizi kız, kızı deniz, sokakları hem kız hem deniz kokan” bu şehirden... Evlenmiş. Latife
Hanım’ın köşküne mi götürsem? 26 Ağustos Kapısı’ndan mı girsek fuara, Kahramanlar
Kapısı’ndan mı? Oradan girmiş süvariler İzmir’e... Çok şehit vermişiz. İsimleri meçhul.
Onun için kısaca Kahramanlar demişiz, o semtin adına... İlk girdikleri noktada da, Şehitler
Abidesi var... Bu vatan için İzmir’de ilk düşenler... Onların isimlerini biliyoruz... Oraya mı
gitsek acaba? İkinci Tümen Dördüncü Alay’dan Konyalı Mehmet, Akşehirli Hakkı, Avanoslu
Ahmet... Şehitler Abidesi deriz ama ismi başkadır aslında... “Vatan ve Namus Anıtı...”
Oraya mı gitsek? Başlarında Yüzbaşı Şerafettin vardı. O caddenin şimdiki adı... Oraya mı
gitsek? Fahrettin Altay Meydanı’na mı, yoksa Cumhuriyet Meydanı’na mı? “Ordular ilk
hedefiniz Akdeniz’dir ileri” diyen heykele... Cadde mi gezsek acaba... Dumlupınar Caddesi,
Şehitler, Gaziler, Vatan, İstiklal, İnönü, Akıncılar, Şehit Fethi Caddesi... Yoksa bulvar mı
gezsek... Gazi, Fevzipaşa. Mahalle desen... Egemenlik mahallesi, Kurtuluş, Mehmet Akif,
Millet, Kubilay, Sakarya, Ülkü, İnönü, 19 Mayıs, Tınaztepe, Kocatepe, Duatepe, Zafertepe,
Hürriyet Mahallesi... Semt mi gezsek... Çankaya da var, Bayraklı da... Hatay var kardeşim,
Hatay... Okul mu gezsek... Atatürk Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Dokuz Eylül Üniversitesi,
Hakimiyet-i Milliye, Misak-ı Milli, Gazi ilkokulu... Atatürk Stadı’nda Altay’ı mı seyretsek,
Alsancak Stadı’nda Altınordu’yu mu?

Sadece şehir değildir orası.

“Milli mücadele müzesi”dir.

Adım attığın her yerde gördüğün isimlerle.

Bahçedir...

Kanla sulanan, terle yeşeren.

İstanbul’daki gibi III. Ahmet Çeşmesi falan yoktur orada... Ankara’daki gibi Cinnah
Caddesi, Arjantin Caddesi bulamazsın... Tayyip Erdoğan Kavşağı’nı teklif etmez hiç kimse!

İşgal edildiği gün, bir ulusun kurtuluş savaşını başlatan...

İşgali bittiği gün, o ulusun kurtuluş savaşını bitiren...

Dünyadaki tek şehirdir.



Ve bugün, o gün...

9 Eylül.

Ne güzeldir bugün İzmir’de olmak.

Ve ne zordur bugün İzmir’de olamamak.

Kıymetini bilmek lazım.

Hasan Tahsin

Önce Vahdettin’in “hain” olmadığını ilan etmişlerdi.

Şimdi Ali Kemal’in “şehit” olduğunu iddia ediyorlar.

Sırada ne var?

Hasan Tahsin’in “hain” olduğu...

“Yeni başlayanlar için” Ali Kemal’in sadece bir cümlesini vereyim: “Bu millici mahluklar
kadar, başları ezilmek ister yılanlar hayal edilemez... Düşmanlar onlardan bin kere iyidir!”

Neymiş, Mustafa Kemal ve arkadaşları?

Düşmandan bin kere kötü, yılan benzeri mahluk...

İşte “şehit” Ali Kemal bu.

Peki neden böyle oluyor?

“İngiliz finosu” neden savunuluyor?

Cevabı açık.



Ali Kemal, bu memlekete gelmiş geçmiş “en mandacı” gazeteciydi... “Mahluk” olarak
gördüğü bu milletin, mutlaka “yabancılar” tarafından yönetilmesini istiyordu.

Ama, it ürüdü, kervan yürüdü.

Yeni nesil mandacı gazetecilerin, yıllar sonra “hortlaktan şehit çıkarmaya çalışması”
bundan... İstiyorlar ki, bu ülkeyi “yabancı efendileri” yönetsin.

“Şehit”lerinden ise, tek farkları var. Memleket silahlı işgal altında olmadığı için,
Mustafa Kemal’e açık açık küfür edemiyorlar... Tabii şimdilik.

Aslında düşünüyorum da, Mustafa Kemal şanslıydı... Çünkü bir tane Ali Kemalleri vardı.

29 Ekim

Konstantin...

Yunan Kralı’ydı.

Kayzer’in kız kardeşiyle evliydi; Alman İmparatoru’nun hem eniştesi, hem kuklasıydı.
Kayzer ne derse onu yaptığı için, İngilizlerin yanında yer almadı. İngilizler baktı ki, bu
kuklayla olmuyor, başka kukla buldular. “Efendi gibi çekil, yoksa seni devirip, Venizelos’u
başa geçireceğiz” dediler.

Buldukları kukla, Venizelos değildi aslında... Kral’ın küçük oğlu Aleksandros’tu.

Konstantin tırstı.

Kendisi gibi Alman kuklası olan büyük oğlunu da yanına aldı, Almanya’ya sığındı.



Aleksandros hayırlı evlattı!

Babasını yolcu etti...

Tahta geçti.

Lay lay lom bi arkadaştı.

Tahtın yaşayan iki vârisi varken, kral olma ihtimali bulunmadığı için, piyangodan kral
olana kadar Yunanistan’a uğramıyor, Oxford’da okuduğu için İngiltere’de yaşıyor, tenis
oynuyor, futbol maçlarına gidiyor, otomobil yarıştırıyor, para saçıyor, kızlarla gününü gün
ediyordu.

Kafaya tacı taktılar.

İplerini Venizelos’a verdiler.

Venizelos, İngilizlerle işi bağlamıştı, “Takıl bana, seni İzmir’de krallar gibi yaşatıcam”
dedi, tuttu kolundan bu kazmayı, İzmir’i işgal ettirdi. İngilizler Venizelos’u kullanıyor,
Venizelos İngilizleri kullanıyordu. Anadolu’da gözü yoktu, n’aapsın çorak toprakları,
patlıcan ekecek değildi herhalde, hiç acelesi de yoktu, gözü İstanbul’daydı. Osmanlı
paketlendikten sonra, kurşun bile sıkmadan oturduğu Ege’nin ve ardından İstanbul’un
tapusunu alma niyetindeydi.

Bizim İngiliz kuklası padişah, Mustafa Kemal’e idam fermanı çıkardığında... Öbür kukla
Aleksandros, sarayında, sevgili köpeği Fritz ile oynuyordu; bi de maymunu vardı, Moritz.

Maymun Moritz, köpek Fritz’i kıskandı, saldırdı, Kral araya girdi, ayırmaya çalıştı,
maymun dolmuş iyice tabii, bu saatten sonra kralını tanımam dedi, Kral’a da girişti...
Kral’ın yüzü gözü haşat oldu, kan revan... Maymun köpeği öldürdü, askerler de maymunu
vurdu.

Gel gör ki, kan zehirlenmesi olmuştu, İzmir’i işgal emrini veren kukla, bağıra bağıra
öldü.



Konstantin, maymuna dua ederek, eskisinden güçlü şekilde geri geldi, tahta oturdu.
Hadi bakalım, Venizelos topladı bavulu, İngiltere’ye sığındı. İngilizler mecburen, üç
maymunu oynadı, tahttan indirdikleri Konstantin’in tahta oturmasına ses çıkaramadı.
Üstelik, dünya savaşı bitmişti, Almanlar ayvayı yemişti, dolayısıyla, artık Konstantin’i de
kendi çıkarları için maymuncuk olarak kullanabilirlerdi. Pek beğendiler bu fikirlerini...
Şampanya patlattılar.

Gel gör ki, maymun sayesinde tahta dönen Konstantin, maymun iştahlıydı, masada
paylaşımı beklemedi, kendini başkomutan ilan etti, “mahvoluruz” diyen subaylarını
dinlemedi, kahraman edasıyla Anadolu’ya saldırdı.

Mustafa Kemal, işte bu hatalı hamleyi bekliyordu... İzmir’e ve İstanbul’a yerleşmiş,
durarak savunma yapacak olan işgal güçlerini söküp atmak zordu. Hiç tanımadıkları Ege
coğrafyasına yayılan Yunan ordusunu, salam gibi dilim dilim doğrayacağını biliyordu. Öyle
yaptı. Önce durdurdu, sonra süvarileriyle aralarına girerek, birbirleriyle bağlarını kopardı,
sırtı boşta kalan paniğe kapıldı, İzmir’e doğru kaçmaya başladı... Hoş gelişler ola, ittirdi,
denize döktü.

Kukla mucidi ve suçu başkasına yıkma uzmanı Winston Churchill, şu tespiti yapmak
zorunda kaldı: “Bir maymun cırmığı, İstanbul’u kaybetmemize ve 250 bin insanın ölümüne
mal oldu!”

Siz siz olun... Bedelini kanla-canla ödediğimiz cumhuriyetimize sahip çıkın, aman diim,
devlet katında maymun barındırmayın.

Nutuk...

Tartışılan soru şu:

“Bağdat Caddesi’nde yürüyenler halkı mı temsil ediyor?”

Haklılar.

Bağdat Caddesi’nde halk ne gezer.



Gene bi 29 Ekim mesela, kapmışız bayrakları, jet sosyetenin merkezi Bağdat
Caddesi’ndeyiz şekerim...

Jetimi Cemil Topuzlu’ya indirip, Caddebostan Migros Şatosu’nun apronuna bıraktım,
Buckingham Sarayı’yla Tac Mahal’in arasından caddeye çıktım ki... Bülent Arınç haklı.

Sağımda Suadiye Baronu, solumda Kızıltoprak Düşesi yürüyor, kolunda 94 yaşındaki
annesi Kalamış Grandüşesi... Arkamızdan Göztepe Kontu’yla Erenköy Lordu geliyor,
hemen önümüzdeki maskeli grupta Bostancı şövalyeleri var, başlarında Şaşkınbakkal
Dükü, düdük çalıyor.

Bi baktım, Cüppeli Ahmet...

Jet’i duyunca, binmiş jet-ski’sine gelmiş.

Jetgiller’dendir çünkü!

Çiftehavuzlar Markisi’nin “gelin size süs balıklarımı göstereyim” ayaklarıyla,
Fenerbahçe prenseslerini marke ettiği gözlerden kaçmadı tabii... Çiftehavuzlar malum, jet
sosyete olduğumuz için tek havuz kesmiyor, o açıdan... (Avam kamarasından olanlar
bilmez, Selamiçeşme’yi az geç, orası Çiftehavuzlar... Selamiçeşme de, belediye
başkanımız Arşidük Selami Öztürk adına yaptırıldı, Tekfur tarafından... Perrier akar ama
içmek için değil, jetleri orada yıkıyoruz.)

(Haydarpaşa Bizans Lisesi’nden Paris Hilton’un sınıf arkadaşıdır Arşidük, parasız yatılı
okudular.)

Neyse... Her 19 Mayıs’ta Royal Ascot yarışlarını tertiplediğimiz Göztepe Parkı’nın
lazerlerine geldim –ki, demode trafik ışığı kullanmıyoruz biz– Kadıköy Şansölyesi için
kurulan şeref tribünü zannettim, meğer, Dereağzı İmparatoru’nun tahtıymış... Aslında
imparator değildi o, AKP iktidar olana kadar sadece parator’du, AKP sayesinde faizden
malı götürdü, bastırdı dolarları, im’ini de satın aldı, imparator oldu.

Tahtın önü hıncahınç kalabalık, misafirlerimiz var... Maltepe Çarı, Beyoğlu Şahı, Sarıyer



Kraliçesi, Bakırköy Racası, Silivri Sir’ü, Barones Pendik, adı üstünde Adalar Prensi, Senyor
Çekmeköy, Üsküdar Kontesi, Don Nişantaşı... RTÜK’e göre, milli ve manevi değerleri,
milletin milli ve manevi değerleriyle aynı olmayan Etiler derebeyleri bile gelmiş.

Bi eğlence, bi şamata, sorma gitsin, Petrusları kafamızdan aşağı döküyoruz filan,
creme de la creme’in feriştahıyız... Firavun desen, şampanyayı fazla kaçırdı, vatandaş
kılığına girdi iyi mi, papirüsten maaş bordrosu yaptırmış, “Simit Sarayı”nın adresini
soruyor, yerlere yattık gülmekten... E Onuncu Yıl Marşı söyleyecek değiliz tabii, kraliyet
filarmoni eşliğinde hep bir ağızdan haykırdık:

Duruşun andırır “asil soyu”nu...

Kız sen İstanbul’un neresindensin?

Seneye 29 Ekim’de sizi de bekleriz, fantezi olsun diye halk günü partisi yapacağız.
Kontes değilim, lord değilim diye üzülmeyin; muhtaç olduğunuz kudret, damarlarınızdaki
“asil” kanda mevcut... Biraz yurtseverlik, biraz şuur, iki satır da Nutuk okumanız yeterli.

Padişah

Hâlâ diyorlar ki:

“Atatürk diktatördü.”

Vahdettin neydi peki?

Demokrat Parti Genel Başkanı mı?

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyen diktatörü, dünyanın neresinde gördünüz
Allah’ın geri zekâlıları?

Bak, dinle...



3-4 sene önce...

atv Haber’i yönetirken, Osmanlı soyundan değerli arkadaşım Neslişah Evliyazade’den
rica ettim, kırmadı, aracı oldu, Osman Ertuğrul’u canlı yayına çıkardım.

Kimdir o?

Abdülhamid’in torunu...

Saltanat devam etseydi, “Dördüncü Osman” veya “Birinci Ertuğrul” adıyla “padişah”
olacaktı.

(Bundan sonrasını, şöyle hafif burnunuz tıkanmış gibi, gırtlaktan gelen buğulu bir ses
tonuyla okursanız, romantik belgesel tadında olur, tavsiye ederim.)

Çıktı, geldi Osman Ertuğrul.

Yanında, zarif eşi Zeynep Osman.

Oturdular.

Hoş geldin beşgittin filan, “Ne içersiniz?” dedik, “Çay” dedi. Ayıptır söylemesi, bu
kardeşinizin padişaha çay ısmarlamışlığı vardır yani... Hatta, sohbet uzayınca pek
keyiflendi, bir çay daha istedi, “Haber merkezinin bütçesini İngiliz Hazinesi karşılamıyor,
kusura bakma” diyemedik, “Padişaha demli bir çay daha getirin” dedik mecburen.

Neyse...

Sohbet bitti, haber saati geldi.

(Canlı yayına çıkardığımız insan, Abdülhamid’in torunu, haliyle, şehzade Burhanettin
Efendi’nin oğlu... Annesi, şehzadeden ayrıldıktan sonra, Atatürk’ün ilk kabinesinde yer
alan Maliyeci Cavit Bey’le evlenmiş... Cavit Bey kim? İzmir Suikastı’na adı karıştığı için
idam edilen Cavit Bey... Üvey babası Atatürk’ü ortadan kaldırayım derken, asılmış yani...
Üstelik, biraz önce de belirttiğim gibi, Osman Ertuğrul, saltanat devam etseydi bugünkü
padişahımız efendimiz olacaktı.)



Ne dedi biliyor musunuz?

“Ailemiz için çok kötü oldu ama Türkiye kazandı... Ben Türk olarak doğdum, Türk
olarak öleceğim... Atatürk, Türk halkı için çok iyi bir liderdi. Mustafa Kemal Atatürk
olmasaydı, İstanbul olmazdı.”

Dikkat isterim...

Saltanat devam etseydi, Fatih Sultan Mehmed’in tahtında oturacak olan kişi dedi ki:
“Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı, İstanbul olmazdı.”

İşte böyle...

Esnaf gazeteci olmadığımız için, bunu yayınlamayalım, sponsor bulalım, belgesel
yapalım, sonra da yanında çalıştığımız patrona satalım filan demedik... Beleş yayınladık.

Yarın, 10 Kasım...

E bugün de nostalji yapalım dedik.

10 Kasım

Onca yıl geçmiş...

Anıtkabir full.

Dede-bebe.

Kadın-erkek.

Türbanlı-türbansız.

Zengin-fakir.

Türk, Kürt, Laz, Çerkez.



Niye?

9’u 5 geçe...

Türkiye esas duruşta.

Kasketli.

Piercing’li.

Nasıl olabilir?

Ya Dolmabahçe?

Gidersin de...

Küllenmiş olması lazım.

Ağlamazsın artık.

Ağlıyor herkes.

10 Kasım’ı anlarım, 29 Ekim’i anlarım, tatildir, cumartesi pazarı da anlarım... Mesela,
perşembe günü insan niye Anıtkabir’e gider arkadaş? Salı? Ankara’nın nüfusu 4 milyon...
Geçen sene 13 milyon kişi gelmiş!

Bağımsız ruh desen... Bağımsızlık sevdalısı olduğumuz söylenemez pek... Öyle olsa,
Amerika’nın Avrupa’nın kucağına oturmaktan, IMF’den emir almaktan rahatsız olurduk,
mandacıları baş tacı yapmazdık... Sorsan, Cumhuriyet’in anlamını bilenlerin oranı, üzücü
çıkabilir. Say desen, çoğumuz devrimleri bile sayamaz. Egemenliğe baksan, kayıtsız
şartsız milletin olmadığını hepimiz biliyoruz... Çanakkale zaten geçildi. İstanbul’un
kurtuluşunu, Dokuz Eylül’ü fener alaylarıyla falan kutluyoruz ama telefonu İngiliz’e,
bankaları Yunan’a satmaktan gocunmuyoruz.

Peki, bunca karalamaya rağmen...



Niye seviyoruz O’nu bu kadar?

Niye unutmuyoruz?

Niye özlüyoruz?

Benim cevabım şu...

Bu milleti soymadı!

Ülkesini işgalden kurtaran, rejimini değiştiren, devrimler yapan lider, dünyada çok...

Ama bu işleri yaptıktan sonra, milletini soymayan dünyadaki tek lider o...

Rakıyı filan anlatırlar, bunu anlatmazlar.

Savarona

Küreselleşmedir aslında bu...

Çaça, Rus.

Orospular, Ukraynalı.

Müşteri, Kazak.

Alışveriş, ABD dolarıyla.

Bandıra, Türk.

E bandırır tabii adam.

Ve, hâlâ deniyor ki:

“Savarona’da fuhuş yapılmış!”



Ya ne yapılacaktı birader...

Balıkçılık mı?

Araplar da kiralıyor ha bire...

Mevlit mi okuyorlar dersiniz?

İşin külfet boyutunu defalarca yazdık, alt tarafı 900 bin dolar civarında yıllık masrafı
var; devlet için çok cüzi bi rakamdır, ayıptır... Mesela, çıkarıp şak diye 12 Dev Adam’a
ödenen ikramiyeyi ver, 25 senelik bakımını kurtarıyorsun... Valilerin garajında duran ikinci
üçüncü makam arabalarından vazgeç, 100 senesi bedavaya gelir. Benzini kıssan bile,
yeter.

İşin vizyon boyutu vardır.

Sadece “hatıra” değildir Savarona.

Üzerinde pek durulmayan detaydır.

Bakın, bi tane özel şirket kurdu Mustafa Kemal... Taaa 1924’te, Türkiye İş Bankası’nı...
Forbes’un son dünya sıralamasına göre, bugün bile hâlâ, Türkiye’nin en değerli varlığıdır.

Yani?

Siyasi-askeri dehası üzerine binlerce kitap yazılmıştır ama aynı zamanda, “Türkiye’nin
gelmiş geçmiş en vizyoner patronu”dur Mustafa Kemal.

Savarona’ya dönersek...

Yavuz jilet oldu.

Nusrat maket...

Bandırma vapuru hurdacıya satıldı.



Kurtuluş Savaşı’nda silah taşıdığı için Gazi unvanı alan Alemdar’ı duba yaptılar.
Savarona’dan önceki makam yatı Ertuğrul, artık tencere, tava... Çanakkale’de Goliath’ı
batıran Muavenet-i Milliye, dökümcüye gitti. Hamidiye zırhlısı kiloyla verildi. İlk ve son
transatlantiğimiz Gülcemal’den trafik levhası yaptılar.

Elbette emanete hıyanet vardı ama aynı zamanda, yanlış yatırımlardı... Ömürleri
kısaydı.

O güzel adam ise, hayatı boyunca, bi tek oyuncak aldı... 72 sene geçmesine rağmen,
hâlâ, günlüğü 50 bin dolardan kiralanabilecek kadar değerli Savarona...

Almaya kalk bugün...

İlk fiyatının 50 katı.

Vizyoner yatırımıdır çünkü.

Ve, eminim ki, önceki gece Anıtkabir’in avlusunda volta atarlarken gülümsemiştir,
“İster misin çok değerlendi diye, burayı da TOKİ’ye versinler İsmet!”

İstiklal Marşı

Örövizyoncu kızımız Hadise, İstiklal Marşı okuyayım derken, “İstiklal Şarkısı” okudu.

Hip hop gibi oldu.

E çarşı karıştı haliyle.

Tartışan tartışana...

Yıldırım Akbulut gazinoya gitmiş, “Efendim, beğendiğiniz parça varsa, okusunlar”



denmiş, Akbulut, “Sabile’yi çok severim” demiş... Herkes birbirinin yüzüne bakmış
şaşkınlıkla, “Efendim, o bahsettiğiniz şarkıyı bilemedik” demişler... Akbulut da “Nasıl
bilmezsiniz yahu” diye sinirlenmiş, “Eller ayır sabile, yollar ayır sabile, yıllar ayır sabile!”

İstiklal Marşı’nın dramı budur.

Sözle müzik birbirine oturmaz.

Ben kendi payıma, ilkokul dörde gelene kadar “lardaaa yüzeen alsancaakk”
bölümündeki “larda”nın ne olduğunu kavrayamamıştım... “Tüteeen en son ocak obe!” var
bi de... Allahım Yarabbim “obe” ne? Sınıf arkadaşlarımla birlikte Japonca öğrenir gibi
bakıyor, rahmetli öğretmenim de, “obe”nin aslında “o benim”in “obe”si olduğunu
anlatmaya çalışıyordu.

Çünkü...

Güftesi 1921 senesinde, bestesi 1924 senesinde kabul edildi. Yani, 3 sene önce yazılan
sözlere, 3 sene sonra müzikal gömlek dikildi. Marştan çok, acemaşiran makamında,
bildiğin alaturka şarkı gibiydi. Haliyle, cuk oturmadı, pot yaptı... 6 sene vaziyet idare
edildi. Baktılar ki olmadı, 1930 senesinde bestesi değiştirildi, bu hali kabul edildi. Anca bu
kadar oldu.

Zaten o nedenle, çık sokağa, sor, en az 40 milyon kişi “korkmaz sönmez” der...
Halbuki, “korkmaz” diye bir kelime yoktur İstiklal Marşımızda.

Türk halkı, sadedir.

Marşımız, çetrefillidir.

Oturmaması ondan.

İyi bir şey yapayım derken “kuş kondurma” merakımız olduğu için, ses aralığı yüksek
tutulmuştur... Söylerken, Adapazarı’ndan şak diye Erzurum’a, şak diye Antalya’ya geçmen



gerekir ki, konservatuvar öğrencileri için bile boru değildir.

Sadelikten uzak olduğu için, söz başka telden çalar, müzik başka telden söyler.

Netice itibariyle...

Bunu öğrenene kadar göbeğimiz çatladı, Amerikan özentisiyle ekstra kuş kondurup
Hadise çıkarmanın âlemi yoktur... Gözünüzü seveyim, dokunmayın kardeşim.

Washington

Fikir özgürlüğü ayaklarıyla Mustafa Kemal’e saldırmak moda oldu.

“İnsan utanır biraz” diyorsun.

“Antidemokrat” ilan ediyorlar.

En çok sarıldıkları argüman da şu...

“Her yerde Atatürk’ün ismi var...

Statta, havaalanında, üniversitede...

Caddeye bile Atatürk ismi konuluyor.

Gelişmiş ülkelerde var mı böyle şey?”

Bak sen.

E soralım o halde...

ABD’nin başkenti nere kardeş?



Kim o Washington?

Portakal mı?

Başkent kesmemiş, eyalete koymuşlar Washington’ın ismini, eyalete... Washington
Köprüsü. Washington Caddesi. Washington Üniversitesi. Washington Lisesi. Washington
Enstitüsü. Washington Anıtı. Washington Katedrali. Washington Cemiyeti. Washington
Meydanı. Washington Gölü. Washington Dağı. Washington Müzesi. Washington Otoyolu.
Washington Kütüphanesi. Washington Hastanesi. Washington Hipodromu.

Hani azgelişmiş?

Sayayım mı daha?

Gazetesi var.

Washington Post.

Washington Times.

Basketbol takımı var.

Washington Wizards.

Futbol takımı da var.

Washington Redskins.

Parasında var.

Pulunda var.

Yetmedi mi?

Washington Locası. Washington Sanat Galerisi. Washington Terminali. Washington
Limanı. Washington Parkı. Washington Şarabı. Washington Yat Kulübü. Washington
Operası.



Washington Denizaltısı. Washington Uçak Gemisi.

Washington Bursu. Washington Ormanı. Washington Balesi. Washington Film Festivali.
Washington Oteli de var. Washington Restoranı da.

Çünkü “ahde vefa” diye bir şey var.

A ruhsuz.

Aferin çocuk!

Mustafa belgeseline gittim...

Sarhoş.

Kafayı bulunca ağlayan...

Hoyrat.

Soğuk.

Kalpsiz.

Çevresine eziyet eden...

İtiraz edeni asan...

Arkadaşlarını satan...

Goygoycuların dolduruşuna gelen...

Milletten bihaber.

Hatta milleti küçümseyen...

Alay eden.

Hesabını kitabını bilmeyen...



Batı hayranı.

Sefa düşkünü.

O balo senin...

Bu balo benim, gezen.

Zampara.

Cephede bile karı-kız düşünen...

Savaşmadığı için sıkılan...

Ordu varken, çete kurmaya kalkan...

Devrimleri intikam için yapan...

Dinsiz.

Kendi heykellerini diktiren...

Megaloman.

Bencil.

Günde 3 paket sigara içen.

Usul usul intihar eden...

Psikolojik bunalımda...

Yalnız.

Çaresiz.

Basiretsiz.

Zavallı bir adam.

Mustafa’daki Mustafa bu.



Anafartalar 1 saniye.

İşgal 2 saniye.

Tası tarağı toplayıp kaçmak için, sığır sürüsünün çıkardığı toz bulutundan bile tırsan...
Sığır sürüsüyle düşman ordusunu ayırt etmekten âciz biri... Başkomutanlık Meydan
Muharebesi desen... Taktiğini falan başkasından araklamış zaten.

Hak edilmiş bence Oscar...

En azından Nobel.

Ekim 2007, İzmir.

Alsancak’ın en meşhur dövmecisi Köprüaltı’na gençten biri girer, kolunu sıyırır,
dirseğine doğru Mustafa Kemal’in imzası vardır, bankada çalıştığını, bu dövme yüzünden
işten atılmakla tehdit edildiğini anlatır, tırsmıştır, ekmek parası filan diye ağlar,

“Silin” der.

Hep söylerim, ekmek parası diye ağlayanın maaşını, tavuk gibi buğdayla ödeyeceksin!

Âdeta bomba düşer dövmeci dükkânına... “Bu gördüğün eller Atatürk’ü yazar, Atatürk’ü
silmez” deyip, kapı dışarı ederler... Ve internet sitelerinden alenen duyururlar: “Ey ahali,
madem öyle işte böyle, bugünden itibaren burada, Atatürk’ün imzası bedava!”

İlk kim, nerede yazdırdı bilmiyorum ama Atatürk imzasının furya haline gelmesinin
miladı, bu olaydır.



Bir ödlek geri adım attı...

On binlerce cesur öne çıktı.

Atatürk’e sövme modası...

Dövme modası yarattı.

Köprüaltı örnek oldu, İzmir’de yapılan Atatürk dövmesi, 50 bini aştı. Yetişemiyorlar,
her gün 30-40 kişi kazıyor vücuduna... Omzuna, bileğine, iman tahtasına, kalbinin
üstüne... Doktor var, avukat var, öğrenci, dekan, ev kadınları var. İstanbul’da patladı...
Ankara, Antalya, Bursa, Trabzon, Muğla, Eskişehir dövmecileri artık neredeyse sadece bu
imzayı kazıyor. 29 Ekimlerde, 10 Kasımlarda Mustafa Kemal için ücretsiz çalışan 200’ün
üstünde dövmeci var.

Dini gerekçelerle dövme yaptırmayan, otomobiline yapıştırıyor. Taksilerin
camlarında... Motosikletine, hatta, bebe arabasına yazdıranı görüyoruz. Atatürk imzalı
küpe kulaklarda, rozet yakalarda.

Ölümünün üzerinden taaa 72 sene geçtikten sonra, hiç tanışmadığı, hiç görmediği
insanların bedenine imzasını atan bir başka lider var mı dünyada?

Neymiş, işten atarlarmış...

Bizim işimiz Atatürk.

Memleketimin güzel kadınları, giydirin çocuklarınızı güzel güzel, doğum günüdür
bugün... Çünkü, her 10 Kasım, aslında 19 Mayıs’tır... Cumhuriyet dediğin, korkak babalar
tarafından kaybedilir, yürekli evlatları tarafından geri alınır.

Mustafa Kemal, ilelebet payidardır.



Anafartalar

Yıl, 1915.

Çanakkale’de kan gövdeyi götürüyor.

“Geçerim” diye saldıran emperyalistlerin insan kaybı, 200 bini aşmış...

“Geç de görelim” diyen dedelerimizin kaybı ise, 250 binin üstünde... Mermiler havada
çarpışıyor. Cesetler toplanamayacak kadar çok... Bu inanılmaz kıyıma rağmen, İngiliz
hükümeti durumdan memnun. Çünkü gerçeği bilmiyor.

Çanakkale’deki İngiliz cephe komutanı, “Vaziyet gayet iyi... Bugün yarın geçeriz”
raporları gönderiyor devamlı...

O sırada genç bir gazeteci var orada.

Avustralyalı.

Melbourne Age gazetesinin muhabiri.

Görüyor ki, durum kel...

Hadise, hiç de İngiliz komutanın anlattığı gibi değil.

Türkler kafaya koymuş...

Kuru ekmek yiyor, bulursa üzüm hoşafı içiyor, şakır şakır ölüyor... Ama geçirmiyor.

Avustralyalı olduğu için özellikle dikkatini çeken bir konu daha var.

İngiliz komutanlar, karargâhta klasik müzik eşliğinde viski yudumlarken, Anzaklar patır
patır gidiyor. En son iki tabur Anzak gönderiyorlar bölgeye... Türklerin, iki taburu yok
etmesi iki saat bile sürmüyor.

Üstelik, müthiş sansür var.

Yazdığı haberler, İngiliz yetkililer tarafından engelleniyor.

Bakıyor ki, olacak gibi değil...

Sarılıyor kaleme, tüm gerçekleri tek tek anlattığı, 8 bin kelimeden oluşan, “Gelibolu
Mektubu”nu yazıyor.



Özeti şu:

“Çanakkale geçilemez... Hemen çekilin.”

Ve bu mektubu, sansürden kurtulmak için Avustralya Başbakanı’na “elden” ulaştırıyor.

Avustralya Başbakanı mektubu okuyor, gözlerine inanamıyor ve acilen, yine “elden”,
İngiltere Başbakanı’na ulaştırıyor.

İngiltere Başbakanı mektubu okuyor, Savaş Kabinesi’ni topluyor, orada bir daha
yüksek sesle okuyor...

Gizlice araştırılıyor.

Mektup doğru.

Hatta az bile yazılmış.

Cephedeki İngiliz komutanın, kendi poposunu kurtarmak için palavra attığı anlaşılıyor.

Ve karar veriliyor.

Komutan görevden alınıyor.

Emperyalistler, Çanakkale’den çekiliyor.

Yazdığı mektupla savaşın sona ermesini sağlayan genç gazeteci, Avustralya’da
“kahraman” gibi karşılanıyor.

“Sir” ünvanı veriliyor.

E tabii kapılar açılıyor...

Savaşa “muhabir” olarak giden gazeteci, savaştan sonra “gazete sahibi” oluyor.

Yıl, 1952.

Çanakkale’de savaşın kaderini değiştiren “Sir gazeteci” vefat ediyor.

Bir tane oğlu var...

O zamanlar, 21 yaşında.



Babasının gazetesinin başına geçiyor.

Çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor.

Avustralya’ya sığmıyor...

ABD’ye, Avrupa’ya el atıyor.

Bugün, 75 yaşında.

Dünya medya imparatoru.

75 televizyon kanalı...

175 gazetesi var.

TV kanallarıyla 600 milyon izleyiciye, gazeteleriyle 11 milyon okuyucuya hitap ediyor.

Yıl, 2006...

Çanakkale’nin “dövüşerek” geçilemeyeceğini ilk anlayan “Sir gazeteci”nin oğlu,
Çanakkale’nin nasıl geçileceğini gösterdi... EFT’yle.

Bastı parayı, TGRT’yi aldı.

İsmi, Rupert Murdoch.

Seyit Onbaşı

Seyit...

O top mermisini nasıl taşıdı?

Bana sorarsanız... Şöyle taşıdı...



Seyit, o top mermisini taşırken...

İstihkâm Komutanımız kim?

Weber Paşa!

İstihbarat Komutanımız kim?

Thauvenay Paşa!

Donanma Komutanımız kim?

Souchon Paşa!

Genelkurmay 2’inci Başkanımız kim?

Bronsart Paşa!

1’inci Ordu Komutanımız kim?

Liman von Sanders Paşa!

E bütün payeler Alman subaylarına verilince, 276 kiloluk top mermisini sırtta taşıma
payesi kime kaldı?

Seyit Onbaşı’ya!

Hesapta yabancılar saldırıyor...

Ordu, yabancıya emanet!

İlkel... Akla, bilime ve gerçeğe saygısız, yeteneksiz, korkak, milletine acımasız,
yabancıdan medet uman, basiretsiz kafanın yüküdür, o Seyit’in sırtındaki... Top mermisi
değildir.

Dini imanı alet ederek, elâlem istedi diye elâlemin savaşına giren, elâlem istedi diye
cihat ilan eden, elâlem istedi diye evlatlarını hoyratça ateşe süren zihniyetin yüküdür, o
sırtındaki.



Genç arkadaşlar...

Sepet gibi oturmayın.

Tarih okuyun.

Yoksa, gün gelir, sırtınızda o top mermisini taşırken bulursunuz kendinizi.

Kubilay

İnciri yatak odası olarak kullanır, erkek incir arısıyla dişi incir arısı... Doğanın
mucizesidir. Hem birbirlerini dölleyerek kendi nesillerini devam ettirirler, hem de,
tozlarına bulandıkları erkek incirden dişi incire uçarak, incir neslini... Hava bozar bazen...
Kuytudan kuytuya göç ederken denk gelirler, içinde yaşam barındırmayan, terk edilmiş,
metruk evlerin bacasına sığınırlar. En kuytu yerdir, bacanın dibindeki ocak... Ve rüzgâr,
toprağı savurup biriktirmiştir o ocağın dibinde... Arının narin kanatlarında taşıdığı incir
tozu, buluşur o toprakla... Boy verir.

Hani derler ya...

Ocağına incir ağacı dikildi.

Öyküsüdür.

Ocağına incir ağacı dikilmiş bir kadının oğluydu o... Doğup büyüdüğü yuvasını terk
etmek zorunda kalan; Girit’ten uçup, İzmir’e konan Zeynep’in oğlu.

Dünya tarihinin en çok sırtından hançerlenen, çocuklarını büyüttüğü komşuları
tarafından en çok ihanete uğrayan milletin ferdiydi... Kubilay.

Mustafa Fehmi’ydi asıl adı... Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin nüvesini
oluşturan İzmir Erkek Öğretmen Okulu’na gitti, Cumhuriyet’in ilk öğretmenlerinden oldu.



(O dönemin okullarında nasıl eğitim verildiğini ve Mustafa Fehmi’nin nasıl bir devrimci
olduğunu göstermesi açısından yazıyorum... Soyadı Kanunu çıkmadan, taa altı sene evvel,
henüz öğrenciyken Kubilay soyadını aldı... Mübarek incir arısı, nesline imzasını atmıştı.)

Bugün...

Kafasının kesildiği gün.

Güya yurt bildiği topraklarda, çocuklarını büyüttüğü komşularının ihanetinden
kaçarken... Kendi çocuğunu, kendi yurdunda ihanete kurban veren bir kadının, yürekli
oğludur o.

Gözlerine iyi bakın.

Sebebini iyi anlatır.

Çünkü, 80 sene önce çekilmiş siyah-beyaz vesikalık fotoğraf değildir o... “Kendi
yurdunuzda ocağınıza incir ağacı dikilmesin istiyorsanız, ihanetin karşısına dikilin” diyen
öğretmendir.

Türkan Saylan

Sen dur dur, diren...

Son nefesini tam 19 Mayıs’a denk getir.

Hakikaten mübarek kadınmış.

Kandilde dünyaya gelen bebeğe “Kadir” diyen, oruçlu ananın doğurduğu evlada
“Ramazan” adını veren bir geleneğin çocuklarıyız biz... Mustafa Kemal’in doğum günü 19
Mayıs’ta Türkan Saylan’a miting gibi uğurlama yapılması, Allah’ın lütfudur.



“Bir ölür, bin doğarız” denilen...

Budur.

Dini siyasete alet eden bezirgân!

Hiç inanmadığın 19 Mayıs Ruhu’na stadyumda müsamere gibi uyduruk tören
yapıyorsun; “dinsiz” dediğin ahali, sana gelip, seninle saf tutacağına, sel gibi Teşvikiye
Camii’ne koşuyor...

– Nereye kardeş?

– Bayrama...

– Yani?

– Saylan’a...

Kaş yapayım derken, göz çıkardı yobazlar... Teşekkür borçluyuz onlara.

Çünkü...

Mavi gözlü sarışın adam.

Gencecik Kubilay.

Ve, ruhumuza açılan kırmızı-beyaz çiçekli o küçücük penceresinden el sallayan narin
kadın.

Yakamıza onurla takacağımız...

Her 19 Mayıs’ta, vampire sarmısak gösterir gibi yobaza göstereceğimiz üçüncü bir
fotoğrafımız var artık.



20 Temmuz

Temmuz gecesi...

19’u 20’sine dönüyor usul usul.

Akdeniz’in göbeği...

Ay batmış.

Zifiri karanlık.

Bir balıkçı teknesi...

Işıkları sönük.

Pata pata, yarıyor suları.

Karaya 3 kilometre mesafe.

“Vakit tamam” diyorlar.

10 kişiler...

Başlarında o.

Henüz üsteğmen.

Üzerinde kamuflaj, ayağında postal, sırtında su almasın diye naylonlara sarılmış hafif
silahları, mühimmat... Bakıyor takımına, sözler yetersiz, sarılıyorlar, olur a, yakalanırlarsa,
teslim olmaya niyetleri yok nasıl olsa... Helalleşiyorlar. Atlıyor suya. Peşinden öbürleri.

Yüzüyorlar... 3 kilometre... Kamuflaj, postal, cephane, ıslanınca oluyor bin kilo sanki...
Yüzüyorlar... Karaya ayak basar basmaz, ilk hedef, hellim peyniri kolilerinde getirilen ve
balıkçı mücahitler tarafından Beşparmak’ın eteklerine gizlenen telsizler... Buluyorlar. İlk
temas kuruluyor, “Vardık...”

Sonraki hedef, tepeci adı verilen, gözcüler... Geleceğimize pek ihtimal vermiyorlar ama
gene de tedbiri elden bırakmıyorlar, ki, gemi memi görünürse, aman haberleri olsun ha...



Tepeliyorlar tepecileri birer birer, silah yok, gürültü yok, elleriyle; ruhları bile duymuyor.

Yokluyorlar araziyi... Görüyorlar ki, bizim istihbarat doğru, onların istihbarat yanlış,
“Buralar sarp, çıkamazlar” dedikleri yerleri boş bırakmışlar, “Çıksa çıksa buraya çıkar”
dedikleri, taaa uzak noktalara, uzak plajlara yığılmışlar.

Basıyor telsizin mandalına...

Adana, Konya ve Antalya’dan kalkan jetlerimizin homurtusu Kıbrıs semalarını
yırttığında, saatler 05.25’i gösteriyor... Yumruk inmek üzere... Rum’un kafasına dank
ediyor ama iş işten geçmiş... 35 dakika sonra, C-47 ve C-160’larımız görülüyor. Kapılar
açılıyor...

Zirveye yakın o sırada.

Beşparmak’ta.

Kaldırıyor kafasını üsteğmen.

Gülümsüyor.

EOKA’nın kara bulut gibi çöktüğü Kıbrıs’ın gökleri, beyaz baloncuklarla kaplanıyor.

Türk paraşütçüsü yağıyor...

Sağanak.

Ufka bakıyor...

İşte oradalar.

Çıkarma gemileri geliyor.



Ve, 35 sene sonra...

Gene bir 20 Temmuz sabahı...

Zaman ne çabuk da akıp gitmiş, orgeneral olmuş, ordu yönetmiş, çok kritik bölgelerde,
sayısız görevlerde, tarifsiz fedakârlıklarda bulunmuş, o üsteğmen... Açıyor televizyonu ki,
35 sene önce henüz dünyaya bile gelmemiş olan genç muhabir, Silivri Cezaevi’nin
önünden onun ismini söylüyor, onu anlatıyor: “Vatana ihanet ettiği, çete kurduğu ve
devleti yıkmaya çalıştığı için, 200 küsur sene hapsi isteniyor sayın seyirciler...”

Gidişat...

2007...

Isparta’da bir öğretmen, öğrencilerine “Atatürk portreli” tişörtler giydirip, Cumhuriyet
mitingine götürdüğü için suçlu bulundu, maaşı kesildi.

2008...

İzmir Atatürk Lisesi’ne yapılan baskında, 3 Atatürk büstü, 2 Gençliğe Hitabe, 8 Nutuk
ele geçirildi. Öğrencilerin beynini yıkamaya çalışan 9 “Atatürkçü yobaz” öğretmen derhal
açığa alındı.

2009...

Kadıköy Anadolu Lisesi’nde gizli gizli “Atatürk’ü anma töreni” yapıldığı duyumları alan
Milli Eğitim Müfettişleri, operasyon düzenledi. 200 öğrenci ve 11 öğretmen, İstiklal Marşı
söylerken suçüstü yakalandı. Pencereden kaçmayı başaran “elebaşı” fizik öğretmeni
aranıyor.

2010...

Milli Eğitim Şûrası’na yakasında Atatürk rozetiyle katılıp, “Burası şeyhler, dervişler,
müritler memleketi olamaz” diye slogan atan 3 “meczup” öğretmen, dövülerek salondan



atıldı.

2011...

Galatasaray Lisesi’nin yatakhanesinde yapılan aramada, yastıkların arasına gizlenmiş
halde, 71 Türk bayrağı, 28 Atatürk posteri bulundu. Yatakhane mühürlenip, ilaçlandı...
Vefa ve Haydarpaşa liselerinde, iPod’larına Onuncu Yıl Marşı yükleten 129 öğrenci, ibret-i
âlem için falakaya yatırıldı. Bahariye İlköğretim Okulu’nda “Andımız”ı okuduğu saptanan 7
ila 11 yaş arasındaki 90 öğrenci ise psikolojik tedavi altına alındı.

2012...

Gece saat 04.00 sularında ellerinde çiçeklerle duvardan atlayarak Anıtkabir’e girmeye
çalışan 3 öğretmen ve 14 öğrenci, belediye zabıtaları tarafından coplandı. Zabıtaları
protesto için toplanan Gazi Üniversitesi öğrencileri, tazyikli su ve göz yaşartıcı bombayla
dağıtıldı.

2013...

“Şerefli gazeteci Ali Kemal’e iade-i itibar gecesi”nde olay çıktı. Hasan Tahsin posteri
açan Dokuz Eylül ve Ege Üniversitesi’nin “gerici” doçentleri, linç edildi.

2014...

Kemalistler, Makedonya’dan TV yayınına başladı. Programlara katılan 8’i rektör 17
profesör, meslekten tart edildi. Makedonya’ya nota verildi. Milli Eğitim Bakanlığı,
Makedonya’nın Ankara Büyükelçiliği’ne siyah çelenk bıraktı.

2015...

Florya sahilinde “Atatürk yuvası” ortaya çıkarıldı. İzinsiz kamp kuran ve çadırlarında
“Atatürk ilkeleri” eğitimi vermeye çalışan 5 öğretmen ve 78 öğrenci, “kıyı kanununa
muhalefet” ve “fuhuş”tan savcılığa çıkarıldı. Çadırlar yıkıldı.



2016...

Dolmabahçe’de İngiliz firkateyninde kutlanan “19 Mayıs Vahdettin Efendimize Saygı ve
Gençlik Bayramı” törenlerine gölge düştü... Samsun’da korsan gösteri yapmaya kalkışan
19 Mayıs, 18 Mart, Karaelmas ve Karadeniz Teknik öğrencilerine ateş açıldı.

2017...

Avrupa Birliği, Atatürkçü Düşünce Derneği’ni terör örgütleri listesine aldı. ODTÜ ve
İTÜ’de derneğe bağış toplayan 38 örgüt mensubu genç, tutuklandı. Gençlerin ana-
babalarının da, 10 yıl önce Tandoğan mitingine katıldıkları, hatta 12’sinin Çağlayan
mitingine de gittiği tespit edildi.

2018...

ABD, Fransa’dan Malta’ya geçmeye çalışan Erdoğan Teziç’i paketledi... Yıkıcı
faaliyetlerde bulunan eski YÖK Başkanı, Paris’teki Bosna Büyükelçiliği’ne sığınmıştı.
Bosna’ya nota verildi. Boliç dövüldü.

2019...

Birleşmiş Milletler, Atatürkçülerin “mülteci” kapsamına alınamayacağını açıkladı. Bu
arada Türkiye, Almanya’da tutuklu bulunan eski Başsavcı Vural Savaş’ın yargılanmak
üzere iadesini istedi.

2020...

Atatürkçüler, Toroslar’da kıskaca alındı. Stratejik ortağımız ABD, Atatürkçülerin imhası
için, insansız uçaklarla anında istihbarat vereceğini açıkladı.





Tartıışlan mseleenin bşınaa ve sounna “trüban” koyğduunda, aarda ypılaan yaınlşları
görmezsin, sbaah klkaarsın trüban konşuuursn, aşkam yaatrsın trüban konşuuursn.

Ahmet Necdet Sezer

İsmet İnönü...

Arkasında partisi vardı.

Ordusu da.

Celal Bayar...

Partisi vardı.

Cemal Gürsel...

Ordusu vardı.

Cevdet Sunay...

Genelkurmay Başkanı.

Fahri Korutürk...



Kuvvet Komutanı.

Kenan Evren...

Ordusu vardı.

Turgut Özal...

Partisi vardı.

Süleyman Demirel...

Partisi vardı.

Abdullah Gül...

Partisi var.

Peki ya Ahmet Necdet Sezer?

Ne onu oraya getiren “or” rütbesi vardı omuzlarında, ne de saldırıya uğradığı zaman
ortalığı ayağa kaldıracak, savunacak partisi... Gerçek manada “tek sivil” cumhurbaşkanı
oydu.

Bi araba laf yazılıyor ama Ahmet Necdet Sezer’in en önemli özelliği buydu...

Cumhuriyet tarihinde, arkasında ordusu veya partisi olmayan ilk ve tek
cumhurbaşkanı.

O nedenle, kurucu Mustafa Kemal’den sonra, en zor görevi kim yaptı derseniz... O
yaptı.

Mümkün müydü Evren’e höt zöt yapmak? Hâlâ yargılamaya tırsıyorlar... Kim getirdi
Cevdet Sunay’ı oraya? Meclis mi sanıyorsunuz? Sıkar mıydı, herhangi bir gazete çıksın da,
Demirel’e manşetten sinkaf etsin? DYP iktidarı yıkmaz mıydı gök kubbeyi, o gazetenin
başına? Özal’a bindirmeye kalkanlar, haşat edilmedi mi?



Bakın Abdullah Gül’e... İki kelime itiraz edeni memleketten kovmuyor mu partisi?

Hiçbiri yalnız değildi çünkü...

Sezer hariç.

Kolay hedefti.

Tek başına geldi.

Tek başına gitti.

Savunmasız görüp kıyasıya çullananlara karşı “neyi korumaya çalıştığını” ise, gazeteler
yazmadı, tarih yazacak... Eminim.

2B

Yolsuzluk yapmadı.

Çoluğunu çocuğunu eşini dostunu zengin etmedi, kankalarına ihale vermedi.

Bu, rezalet bir durum...

Onun için sevilmiyor.

Dışişleri Bakanlığı yaptı.

Vermedi Kıbrıs’ı...

Ceket iliklemedi AB’nin önünde.

Bundan büyük terbiyesizlik olur mu?

Onun için sevmiyorlar.



Maliye Bakanlığı yaptı.

Unakıtan’ı seviyorlar.

O’ndan nefret ediyorlar...

Kim gibi Maliye Bakanı istiyorlar?

Unakıtan gibi.

Enerji Bakanlığı yaptı.

En küçük yamuğu olmadı. Enerji bakanları şakır şakır yargılanıyor, yüz küsur yıl
hapisleri falan isteniyor. Ama O’nun suistimali yok...

Olur mu böyle şey?

Olmaz.

Onun için sevilmiyor.

Hiç Başbakanlık yapmadı.

Memleketi bu hale getiren bütün başbakanları övüyorlar...

Sonra da O’na, “Memleketi bu hale getiren asıl sensin” diyorlar.

Tezkere geçmediyse...

Coni yerleşmediyse vatana...

O’nun yüzünden.

O olmasaydı, Başbakan bugün Cumhurbaşkanı’ydı... Sen kimsin ki, Başbakan’ın
Çankaya’ya çıkmasına engel oluyorsun?

Yakıştı mı bu yaptığın?

Yakışmadı.

Kimdir bu kötü adam?

Baykal.



Köşe yazarlarının en sevmediği kişi...

Sabahtan akşama O’na saldırıyorlar.

Hakaretin bini bir para.

Neden?

E yazdık yukarda...

Ondan.

Dikkat edin, aynı tayfaya...

Bahçeli’yi de hiç sevmiyorlar.

Ama MHP’li arkadaşlar biraz “asabi” olduğu için tırsıyorlar, Baykal’a ettikleri gibi
Bahçeli’ye küfür edemiyorlar açık açık.

Ne yapıyorlar?

Yok sayıyorlar.

Sevseler, yok saymasalar, haberini yaparlar...

Var mı ilaç için bir tane Devlet Bahçeli haberi, gazetelerde, televizyonlarda?

Yok...

Neden yok?

Çünkü o da yolsuzluk yapmadı, o da eşini dostunu zengin etmedi, o da Kıbrıs’ın
verilmesini istemiyor, o da AB’nin önünde el pençe divan durmuyor, o da vatana Amerikan
askerlerinin doluşmasını istemiyor, o da Başbakan’ın Cumhurbaşkanı olmasını istemiyor...

Ayıp ediyor yani.

İki kötü adam.

Sevmezler böylelerini.



CHP

Hanımlar beyler, geleneksel politikacı satışı müzayedemize hoş geldiniz... Bugünkü
nadide parçamız, 1923 el yapımı, altı ok motifleriyle süslü, orijinal bronz kaide üzerinde
lider figürü.

“Günahımı vermem” fiyatıyla başlıyoruz... Satışa katıldığınızı göstermek için elinizdeki
Türk bayraklarını kaldırıp, hepimizin göreceği şekilde sallamanızı rica ediyorum.

Gong çalmadan uyarıyorum...

Herkesin gözü önündeki açık satış bittikten sonra, “Satışa ben de katıldım ama
görmediniz, vay efendim dalgınlığıma gelmiş, bayrak sallamakta geç kalmışım” filan gibi
ağlamayalım.

Gongggg!

Evet, ilk bayrağı Kemal Bey sallıyor, hesap uzmanı olmasından belli zaten, bu fiyata
lider figürü dünyanın hiçbir yerinde bulunmaz, kutluyoruz Kemal Bey’i... Yok mu artıran?
Evet, satışların duayeni Önder Bey de katıldı satışa, tebrikler Önder Bey, satıyorum saaa...
Evvvet, Hakkı Süha Bey’in bayrağını görüyorum, biraz daha tempolu lütfen, evvvet
arkalardan Haluk Bey’in bayrağı da kalktı, Muharrem Bey biraz canlı sallayalım lütfen,
utanmayalım... Bayram Bey mi? Evvvet, size de hayırlı bayramlar Bayram Bey, yok mu
artıran? Güldal Hanım mendil sallamanıza gerek yok efenim, gördük bayrağınızı... Mustafa
Bey, başkalarının bayrağına müdahale etmeyelim lütfen, ister kaldırır ister kaldırmaz, size
ne? Evvvet, Gürsel Bey’in bayrağını görüyorum... Cevdet Bey, Cevdet Bey! Satışçıların
bayraklarını sakladığınız söyleniyor, yakışmıyor efenim, bırakın herkes özgür iradesiyle
satışa katılsın! Evvvet, Eşref Bey’in bayrağı da şeref verdi, satıyorum satıyorum saaa...
Aaali Bey’in bayrağı kalktı, yok mu artıran? Sayın satışçılar... Ünlü koleksiyoner Recep
Bey’in satışa telefonla katılmak istediği ve “Bunların parası yetmez, ben alayım” dediği
belirtiliyor, oylarınıza sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmemiştir... Evvvet,
Kemal Bey’in bayrağını bir kez daha görüyorum, satıyorum, satıyorum, saaatttt-tım!



Değerli basın mensupları, satış rekoru kırdığımızı gururla ifade etmek istiyorum, bir
dahaki satışta görüşmek üzere diyorum... Ve her satıştan sonra çak yaparak verdiğiniz
coşkulu destekten ötürü, sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Allah hepimize nice satışlar
nasip etsin.

Ver kızım Onuncu Yıl Marşı’nı hoparlöre...

Cümleten hayırlı olsun.

MHP

Ülkücülere ambargo uygulanıyordu, bırak ekrana çıkarmayı, telefonla bağlanıp iki
kelime görüşleri bile alınmıyordu, miting görüntülerine karartma uygulandı, yok sayıldı.

Ya referandum öncesi?

Saatlerce canlı yayınlara çıkartıp, karşılıklı oturtup, söz hakkı tanıyoruz ayaklarıyla
birbirlerini dövdürüyorlar.

Haliyle soruyorsunuz...

“MHP’de ne oluyor?”

Aslında...

“MHP’ye ne yapılıyor?”

Böyle sormanız lazım.

Dökelim hele...

Ecevit hastaydı, yürüyemiyor, bırakmıyordu, İsmail Cem ile Hüsamettin Özkan gidişatı



değiştirmek için ayrıldı, yeni parti kurdu, sol için umut oldu... O da ne? ABD’den gelen
arkadaş “Ben de varım” dedi, işin içine girdi, n’oluyo demeye kalmadan, “Ben artık
yokum” dedi, çarşı karıştı tabii, kaçan kaçana, lider adayı İsmail Cem aniden bertaraf
oldu.

Mehmet Ağar ile Erkan Mumcu, ortak oldu, barajı geçmelerine kesin gözüyle
bakılıyordu, tarih başka akacaktı, bi katakulli, darmadağın, ikisi de tasfiye.

Cem Uzan, parti kurdu, bismillah, üç ayda langırt diye yüzde 7’yi geçti, faktör oldu...
Ve, hızar çalıştı, onu da biçti.

Tuncay Özkan, partisi marjinaldi ama milyonları sokağa dökmeyi başarıyordu, doooğru
Silivri’ye... Doğu Perinçek, milyonları sokağa dökemiyordu ama ne diyecek diye milyonlar
onun ağzına bakıyordu, takır takır anlatıyordu çünkü... Tuncay’ın yanına.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopteri düştü. Herkes dinleniyor, herkesin o anda nerede
olduğu biliniyor, kokpitteki gazetecinin imdat çığlıkları canlı yayında, köylüler düşse düşse
şuraya düşmüştür diyor, nafile, öldüğünden emin olunana kadar göt kadar arazide
bulunamadı.

Deniz Baykal’a komplo; cezaevine gönderilemediği için, evine gönderildi.

Açın haritayı, Tanganika’dan Yeni Zelanda’ya, Güney Afrika’dan Norveç’e kadar, son 8-
9 senesindeki siyaset sahnesinde, bu kadar “tesadüf”ü olan bir başka ülke gösterebilir mi
kimse?

Gösteremez... Çünkü, bizim manzarayı “görmek için” devrimci ülkücü gazeteci filan
olmaya gerek yok, haritacı olmaya da gerek yok... “Bakarkör” olmak yeterli.

Sıradaki hedef...

Devlet Bahçeli’dir.



Akepe

İlkokul öğrencisi Türkçe dersinde “parti” kelimesini harf harf kodluyormuş, “Paris’in
P’si, Ankara’nın A’sı, Dede’nin R’si, Trabzon’un T’si, İzmir’in İ’si...”

Öğretmen demiş ki: “Evladım, iyi güzel de, Dede’de R yok ki...”

Öğrenci “Nasıl yok?” demiş:

“Benim dedemin adı Remzi!”

Başbakan’ınki de o hesap...

– AKP değiliz.

– Nesiniz?

– Edepsizlik etme!

Bizim adımızı duymaktan rahatsız olan başbakanları çok görmüştük ama kendi
partisinin adını duymaktan rahatsız olan başbakanı ilk defa görüyoruz.

Abdullah Bazencir gibi bi nevi...

Diyeceksiniz ki, o kim?

Mahsun Kırmızıgül azizim.

Veya “Bumin Gaffar Çıtanak” desek kimsenin tanımayacağı, Fikret Hakan desek
herkesin şak diye tanıyacağı gibi... Kamile Suat Ebrem’in Müjde Ar, Onur Çakmak’ın kısaca
Asena diye özetlenmesi gibi... Kibariye de, Bahriye Tokmak zaten.



Anladığım kadarıyla, Adalet ve Kalkınma dedikleri, bu partinin nüfus kâğıdı adı...

Sahne adı, başka.

Ve, aslına bakarsanız...

Milli Nizam’la başlayıp, isim değiştire değiştire, Milli Selamet, Refah ve Fazilet’e filan
dönüşen kafadır bu... Neonlarda yazan isim değişir, zihniyet hep aynıdır.

Ve, aslına bakarsanız...

94 metre boyundaki koskoca gemi ufalıp gemicik oluyorsa, upuzuuun Adalet ve
Kalkınma Partisi ufalıp neden ak olmasın?

Minimalisttir bizim Başbakan.

Oldu olacak, bi dahaki sefere, partinin P’sini başa koyun, PAK olsun, daha şık olur.

Türban

Okurlar sipariş veriyor:

“Türban meselesini yaz.”

Yazayım.

Bir İgnliiz üvinersitesinde ypalın arşaıtramya gröe, klemileirn hrflareinin hnagi srıdaa
yzaldıklarıı ömneli dğeliimş asılnda... Öenmli oaln, briinci ve sonncuu herflarin yrenide
olamsımyış... Çnküü, kleimleri hraf hraf dğeil, btüün oalark oykuormuşsz... Ardakai
hraflrein sırsaı kıraşık da osla düüzgn ouknuyormuş.



İinglç di mi?

Bıakn nısal da düüzgn oukdnuuz.

Hem oukdnuuz.

Hem anladıınz.

Trüban bduur.

Tartıışlan mselee ne oulrsa olusn, bşınaa ve sounna “trüban” koyğduunda, aarda
ypılaan yaınlşları görmeszin... Yaınlşları düüzgn gbii oukmyaa, düüzgn gbii anlmaaya
bşlarsaın.

Üvinersite srouları çlaımnış, Amreikan şrketii Trküiye’de rşvüet dğaıtmış, domateisn
tneasi iki lria oulmş, maedncleriin cseetlernii beş aıydr çıkaramoyrlarmıış, her dröt
gnçteen brii isşiz gzeiyrmouş, pkklya pzarlaık yaplııyrmouş, meemlket bölüüynrmouş,
Amreikaıllar bzie fzüe döşyormuuş, deinz feenri ne oulmş, yargyıı taammen bdaem byklııı
ypmışlaar flian...

Hiç öenmi klmaaz.

Tartıışlan mseleenin bşınaa ve sounna “trüban” koyğduunda, aarda ypılaan yaınlşları
görmezsin, sbaah klkaarsın trüban konşuuursn, aşkam yaatrsın trüban konşuuursn.

Kaafn alalk blulak oulr ama...

Akılnda bi tek trüban klaır!

Saadce kfaayı örtmez çnküü.

Her srounu öertr trüban.



Bilmiyorum anlatabildim mi.

Recepsiyon

Cumhurbaşkanı Gül...

“İsrail çok pişman olacak.”

“Asla eskisi gibi olmayacağız.”

“Üstünü kapatmayacağız.”

“Affetmeyeceğiz” dedi.

Başbakan Erdoğan...

“İsrail cezalandırılacak.”

“Bedeli ödetilecek.”

“Alçaklıktır” dedi.

Üç dilde seslendi.

“Zorbalar, haydutlar...”

“Korsan sıfatı bile iltifat olur.”

“Milattır bu.”

“Eskisi gibi olmayacağız.”

“Düşmanlığımız şiddetlidir.”

“Tecrit edeceğiz.”

“Yalanlarınızdan bıktık” dedi.

Bülent Arınç ağladı.



Bülent Arınç demişken...

“Bu konuda çok ciddiyiz.”

“Pişman ettireceğiz” dedi.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu...

“Barbarlıktır, haydutluktur.”

“Türkiye’nin 11 Eylülü’dür.”

“Yalnızlaştıracağız.”

“Bedelini ödeyecekler.”

“Hesap soracağız.”

“Cezalandıracağız” dedi.

Sonra?

Yalanlarından bıktığımız, asla eskisi gibi olmayacağımız ve hesap sorduğumuz için,
tecrit ederek yalnızlaştırdığımız, bedel ödetip AKP’nin iftarına çağırmadığımız, İsrail
Büyükelçisi Gaby Levy... Çankaya Köşkü’ndeki 29 Ekim recepsiyonuna davet edildi!

Geldi tabii adam.

Gül’ün elini sıktı.

“Tebrik ederim” dedi!

Bizimkinin ne dediğini tam öğrenemedim ama dese dese, “eksik olmayın” demiştir
herhalde.



İkoncan

Daha da gelmem Davos’a...

Maaile giderim Rixos’a.

Hamdolsun, all inclusive.

7 yıldız.

1 100 metrekare villa.

Geceliği 7 600 Euro’cuk.

Kim bu?

Kimsesizlerin kimi!

Yiğit muhtaç olmuş güneş kremine, bilmem sürsem mi, sürmesem mi yani...

Zaten ne demiş Yunus?

Söz ola kestire başı...

Balili kızlar yapsın Thai masajı.

Şaka bir yana...

Tatil iyidir.

İnsanın sinirlerini yumuşatır.

Başbakanımız bundan böyle, “İftar çadırları açık büfe olsun” diyebilir mesela...



Teravihten sonra da sahura kadar snack bar... (Snack bar’ı ulemaya sormakta fayda
var...) Veya alır valileri karşısına, “Bineceksin zodyaka, gideceksin fakir fukaranın halk
plajına, şambreli sen dağıtacaksın, bunu yaptığın gün bu Türkiye yüzer, yüzer” diyebilir.
Ya da ne bileyim, “Demokrasi kanodur, hedefine varana kadar biner, varınca inersin”
diyebilir... “Durmak yok, küreklere asılmaya devam” bi nevi... Malum, kitap defter
fırlatıyor, kafa yarıyor... Bakarsın, Yeni Cami’nin önündeki güvercinlere serper gibi hediye
fırlattığı çocuklara palet, deniz yatağı filan dağıtır bagajdan... Ya da, “yandık” diye
ağlayanlara, “Sahiller otel dolu, ananı da al git, serinle” diye akıl verebilir. Güneş
kamaştırıyor, gözleri var görmezler; güneş gözlüğü verebilir...

“Antalya’ya gelip şezlonga uzanmak varken, Anıtkabir’e gidip sap gibi durmanın
manasını anlamıyorum” diyebilir.

Ve, bunca iyi niyetine rağmen, hâlâ diklenen olursa da, “Animatörlük yapma lan” dese
yeridir... Çünkü, bulmuş böyle lokum gibi milleti, 7 değil, 17 yıldızlıya gitse yeridir.

3

3’lü zirve yapıldı.

Cumhurbaşkanı.

Başbakan.

Genelkurmay Başkanı.

3 saat sürdü.

AB kriterlerine filan uymaz ama bizim gibi köfte ülkelerde pek makbuldür 3...

3 çocuk yapın mesela.

Fanfini fin fon.



Geçinmek için ne yapın?

O da 3’lü...

Fak Fuk Fon.

Yasama yürütme yargı, vatan millet sakarya, at avrat silah, yol su elektrik, kulak
burun boğaz, 90 60 90, domates biber patlıcan, Bakü Tiflis Ceyhan, giriş gelişme sonuç,
göz gez arpacık.

Sezar bile Roma’da uzuuun uzun konuşurken, bizim memlekete gelince kısaca ne
demiş?

Veni Vidi Vici...

Yeter ki 3’lü olsun.

Mübarek 3’lü Recep Şaban Ramazan, şarkıcı 3’lü Mazhar Fuat Özkan, fizik kimya
biyoloji, eti eti eti, gökten 3 elma düşmüş, eline beline diline, boş ol boş ol boş ol, limit
türev integral, breh breh breh, mahşerin 3 atlısı, futbol denince varsa yoksa 3 büyükler,
debriyaj fren gaz, alfa beta gamma, çatal kaşık bıçak, kara hava deniz; olan biteni
görmeyen duymayan söylemeyen gazeteciye haliyle 3 maymun deriz!

Peki, sırıtmak için ne deriz?

333...

4’lü bozar.

(Atos Portos Aramis... Halbuki, Dartanyan da var. Ama onu da katsan hesaba, 4
silahşorlar eder ki, sevmezler, kafaları

karışır, akılda tutamazlar... 3 silahşorlar de, herkes ezbere

bilir.)



O nedenle “balık hafızalı” ahalileri yöneten büyük devlet adamları, hep 3’lü anlatır.

3’ün birini ayrı ayrı görünce “vay vay vay” diye endişeye kapılanlar, 3’ünü bir arada
görünce, yaşanan onca rezaleti unutup derhal ne yaparlar çünkü?

Şak şak şak.

3 çocuk

Milli Güvenlik Kurulu, Başbakan’ın “Üç çocuk yapın” önerisini benimsedi; devletin
kullanım kılavuzu olan ve “kırmızı kitap” olarak da anılan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ne
soktu.

Savaşmayacağız artık.

Sevişeceğiz.

MGK’nın sivil kanadı...

Cumhurbaşkanı, 3 çocuklu.

Başbakan, 4 çocuklu.

Başbakan yardımcıları, 3’er.

Adalet Bakanı, 3 çocuklu.

Savunma Bakanı, 3 çocuklu.

İçişleri Bakanı, 3 çocuklu.

Dışişleri Bakanı, 4.

Kitaba uygun.



Masanın öbür tarafı...

Genelkurmay Başkanı, 2 çocuklu.

Kara Kuvvetleri Komutanı, 2.

Deniz Kuvvetleri Komutanı, 2.

Hava Kuvvetleri Komutanı, 2.

Jandarma Genel Komutanı, 1.

Her yakaladıkları generali boşu boşuna içeri tıkmıyorlar kardeşim... Resmen iç tehdit
bunlar!

Devlet Bahçeli, çocuksuz.

Selahattin Demirtaş, 2.

Sanırım bunlar da, MGK’ya giremeyen ve neslimizi kurutmaya çalışan dış tehdit!

Deniz Baykal’ın 2 çocuğu vardı.

Bertaraf edildi.

Kılıçdaroğlu’nun 3 çocuğu var, o yırttı.

Mister Yalaka

What i know is...

Baş harfleri, Wiki.

“Bildiğim” demek.



Tarikatlar-cemaatler iktidarda fink atıyormuş, bakanlar birbirini jurnalliyormuş,
ispiyoncu gazetecilerimiz varmış, yiyip içip Amerikan elçilerine kusuyorlarmış, yolsuzluk
varmış, rüşvet varmış, ihalelerde avanta dağıtılıyormuş, malı götürenler yurtdışındaki gizli
hesaplara istifliyormuş, Deniz Feneri varmış, uyuşturucu satıcısı vekil varmış, sübyancı
varmış, futbol siyasete alet edilmiş, seçim kazanmak için örtülü ödenekten para
ödeniyormuş, Başbakan az okuyormuş, Cumhurbaşkanı yüzünden devamlı bir gözü
arkadaymış, Ankara’ya ikiyüzlülük hâkimmiş, herkes birbirinin arkasından entrika
çeviriyormuş, AKP memur alırken bizden olan-bizden olmayan ayrımı yapıyormuş, güya
hem Arapları hem İran’ı seviyormuşuz ama hem bizde ABD’nin nükleer füzeleri varmış,
hem de Araplar İran’ı vurun diye Washington’a yalvarıyormuş, Azeriler bize
güvenmiyormuş, dümenden kardeş ayağına yatıyorlarmış, Avrupa Birliği’nin bizi almaya
asla niyeti yokmuş, başta zampara Silvio, alenen kandırıyorlarmış.

Wiki’meyen var mı bunları...

Bilmeyen yani?

WikiLeaks skandalının en skandal tarafı, skandalları herkesin biliyor olması.

Peki, gırtlağına kadar bunca skandalın içinde yaşıyor olmasına rağmen, neden ilk kez
duyuyormuş gibi yapıyor Türkiye?

Çünkü...

WikiLeaks belgelerinin orijinal metinlerini satır satır okudum, bilgisayar marifetiyle
kelime kelime taradım... “Öyle biri var” ki, tüm dünyada, sadece bizim belgelerde adı
geçiyor.

Fransa belgelerinde yok.

Almanya belgelerinde yok.

Rusya belgelerinde yok.

Azerbaycan, İsrail, Japonya, Ürdün, Afrika ülkelerinde yok, Kaddafi’yi anlatan
belgelerde bile yok, Kanada’da yok, Mısır, İspanya, Honduras, Panama, Brezilya, Çin’de



yok...

Bi tek bizde var.

Mister yalaka!

İnanmayan, açsın tek tek okusun...

Dünyadaki 270 büyükelçilik ve konsolosluktan Washington’a on binlerce sayfa kripto
gönderen Amerikalı diplomatlar, tüm dünyada sadece Türkiye’den geçtikleri kriptolarda
“yalaka şahsiyeti”ne yer vermiş.

Veya, açın bakın televizyonlara...

“Önemli değil, mahalle dedikodusu, salak Amerikalılar, hepsi uyduruk, iftira, yalan, bir
bardak suda fırtına, ilişkilerimizi etkilemez, sorun olmaz” demeleri...

“Yarabbi şükür” demeleri ondan.

GDO

Genetiği değiştirilmiş organizma: Balıklı domates, böcek ilaçlı patates filan... Bağışıklık
sistemini çökertir.

Genetiği değiştirilmiş politikacı: Takunya geni zerk edilmiş eski Atatürkçü, DNA’sına
Hepimiz Ermeniyiz şırınga edilmiş çakma ülkücü, Amerikancı dinci, takkeli solcu, Euro
kokulu liboş... Alışıklık sistemini güçlendirir, bağımsızlık sistemini çökertir.

Genetiği değiştirilmiş gazeteci: Bi bakarsın demokrat, bi bakarsın darbeci, bi bakarsın,
a-aa, cemaatçi... Köksüz ve omurgasız olduğu için, akredite geni direkt cüzdana monte
edilir. Yılışıklık sistemini güçlendirir, sırnaşıklık sistemini özendirir, namuslu vatandaşın
bünyesinde alerji yapar.



Genetiği değiştirilmiş gazete: Sahibi Ali’yken manşetleri başka açar, hazım zorluğu
yaratır, şak, el koyarsın, Ali’nin külahını Veli’ye giydirirsin, sahibi Veli’yken başka açar.
Logo aynı kaldığı için, bilinçsiz tüketicinin ruhu bile duymaz, hazmı kolay olur.

Genetiği değiştirilmiş bürokrat: Biyoteknolojiye gerek yoktur, o işini bilir. Raf ömrü
uzundur. Güneşe döner gibi iktidara döner, mevsimine göre çiçek açar, bu mevsim
“badem” mevsimi mesela... Badem açmamakta direnenler, kımıl zararlısıdır, ayıklanır,
tarla mümbit olur.

Genetiği değiştirilmiş profesör: Tohumları Amerika’dan gelir, vakıf üniversitelerine
ekilir, öğrenci fidanlarına aşılanır. Yerli tohumdan doçent bile yapılmazken, bunlar aniden
boy verir... Etiketine ambalajına kanıp yersen, zamanla reflü yapar, kusma hissi verir.

Genetiği değiştirilmiş işadamı: Aslanım kaplanım diye kükrer, bi kesersin ihale genini,
kuzu olur, kuzu...

Genetiği değiştirilmiş terörist: Omuzundaki Kalaşnikof genini çıkartıp, yakasına karanfil
genini takarsın, çiçek gibi olur. Bırak dağı taşı, Ankara’nın göbeğinde, Meclis’te bile açar.

Genetiği değiştirilmiş seçmen: Sindirim sistemi mi çalışmıyor, verirsin cop genini,
sindirir. Acıktı mı, bırakırsın kapısına koliyi, doyar. Üşüdü mü, yığarsın kapısına kömürü,
ısınır. Beyin sistemi mi çalışmıyor, dokunmazsın, bırakırsın organik büyüsün.

İsmail Cem

24 Ocak, Uğur Mumcu.

24 Ocak, Gaffar Okkan.

19 Ocak, Hrant Dink.

Ne aymış be kardeşim.

Ocağımıza ateş düştü denir ya... Öyle.



İşte bir 24 Ocak daha...

İsmail Cem.

Eminim “İsmail Cem’in ne alakası var öbürleriyle” diyenler çıkacaktır...

Şu alakası var:

Günün moda deyimiyle...

Hepimiz İsmail Cem’iz.

Kanserden gitti çünkü.

Al bir ocak daha...

22 Ocak, Aydın Güven Gürkan.

O da kanserden gitti...

Sadece silahlar patlamıyor bu ülkede.

Kanser de patlıyor.

Trabzon mesela...

Ülkenin en temiz havasına sahipken, köyleri tamamen doğal gıdalarla beslenirken,
yılda 3 bin kişi kanserden gidiyor.

Çünkü, Çernobil’e bile “önemli değil” muamelesi yaptı bu memleketin yetkilileri...

Bakan çıkıp, radyasyonlu çayı yudumladı, milletin gözünün içine baka baka...

Ordu’da 15 yıl önce kanser vakası, sadece 50’ydi... Bugün,

2 bin 500.

Giresun? 2 bin 168...



Hopa’da son 3 yılda 96 kişi vefat etti; 46’sı kanserden... Kazım Koyuncu da Hopalı’ydı.
33 yaşında gitti. Babası da kanser. Ardeşen’de 700 kişiyi sağlık kontrolünden geçirdiler;
200’ü kanser çıktı. Çayeli’nde doğan bebelerin 30’u.

Kandırdılar bu milleti... Kıydılar.

Hepimiz İsmail Cem’iz.

Muğla Yatağan...

Marmaris’e üç adım.

Üç kuruşluk filtreyi takmadılar.

Bakın dramatik bir örnek... Santral kurulduğunda 2 eczane vardı Yatağan’da... Nüfus
aynı ama şu anda 18 eczane var. Ciro rekorları kıran ilaçları tahmin edin?

İzmir Aliağa... Rafineri, demir çelik falan... Foça dibinde... Karaburun karşı kıyısı...
Bozköy muhtarı anlatıyor, “Tarım, hayvancılık bitti, 10 kişi kanserden öldü...” Horozgediği
muhtarı anlatıyor, “10 yılda 45 kişi öldü, 32’si kanserden.”

Ekle bunlara... Kiremit tozundan yapılan kırmızı biberi, çamaşır tozuyla beyazlatılan
tavuk etini, hormon basılan salatalığı... Hepimiz İsmail Cem’iz.

Ailesinden teröre ve kansere kurban vermeyen neredeyse kalmadı bu ülkede... Yetkili
koltuklarda oturanlar, kendi milletine yalan söylerse, sorunların üstünü örtmeye kalkarsa,
felaketler de böyle tsunami dalgaları gibi üst üste gelir maalesef.

Enden Hanım

Arka sayfalarda yayımlandı.



Küçücük bi haber.

Sene 2002...

Enden Hanım, 53 yaşındaydı.

Babasından miras kaldı.

Geniş, boş bir tarla.

Toprağı mümbit.

Tarım Bakanlığı’na ait Batı Akdeniz Araştırma Enstitüsü’ne başvurdu, Antalya’daki
miras toprağına dikmek üzere Washington cinsi portakal fidanı satın aldı.

Elleriyle dikti...

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Çapaladı, suladı.

Sabırla bekledi, bekledi...

Hem babadan kalma miras toprağını güzelleştirdiğini düşünüyor, hem de geleceğe dair
umutlarını yeşertiyordu.

Ve, günü geldi...

Fidanlar ağaç oldu.

Meyve verdi.



Enden Hanım 60’ına gelmiş...

Sıra, hasada gelmişti.

Onca masraf, onca emek, onca umut, onca sene; nihayet karşılığını alacaktı. Tüccarın
adamları toplamak için bahçeye geldi ki, o da ne? Portakal, portakal ama Washington
değil yahu... Çekirdekli!

Meğer, baba mirasına 7 sene önce büyük umutlarla yatırım yapan, kendi elleriyle
diken, bakan, büyüten Enden Hanım’a, Washington fidanı yerine, Valencia fidanı
satmışlardı iyi mi.

Kazıklanmıştı yani...

Anca 7 sene sonra anlayabildi.

Dedim ya, küçücük yayımlandı...

Halbuki, Türkiye’nin “komple” başına geleni bundan iyi anlatan haber yoktu...

“Hepimiz Enden Hanımız” çünkü.

Anlamasına anladık ama...

Anca 7 sene sonra.

Yanlış fidan ağaç olduktan sonra.

Ertuğrul Günay’dın

– Ucube demedi.

– Ucube dedim.



Herkes Osmanlı’yı filan konuşurken kültür bakanımız “gazi” oldu iyi mi... Ertuğrul Gazi!

CHP il başkanı.

CHP milletvekili.

CHP genel sekreteri.

CHP belediye başkan adayı.

CHP genel başkan adayı.

Bi u...

AKP milletvekili.

AKP bakanı.

“Allah adamı Ertuğrul Günay’ın durumuna düşürmesin” dedi Arınç... Amin.

Bakın...

CHP’nin İstanbul belediye başkan adayıydı Ertuğrul Günay... Sonradan CHP milletvekili
olan Zülfü Livaneli, SHP’nin adayıydı, ki, sonradan CHP’ye geçen Murat Karayalçın SHP’nin
genel başkanıydı. Necdet Özkan DSP’nin adayı olmuştu, ki, sonradan CHP’ye geçen
Rahşan Ecevit DSP’nin kurucu genel başkanıydı. Sonradan CHP milletvekili olan İlhan
Kesici ise, ANAP’ın adayıydı... CHP, SHP, DSP birbirini yemiş; ANAP’tan DYP’ye geçen
Bedrettin Dalan’la sonradan DYP’ye geçen ANAP’lı İlhan Kesici birbirini bölmüştü.

Netice itibariyle...

Sadece yüzde 25 alan Tayyip Erdoğan aradan sıyrılıp, kıl payı başkan olmuştu.

Hepsini topladığında üç katı yapıyorlardı, bugün hepsini topluyorsun, yarısı etmiyor.

Böyle bu işler.



Geçmişe mazi.

Son kullanma tarihi biten...

Niyazi.

Ertuğrul Gazi dedik ama...

Ertuğrul Günay’dın mı desek acaba.

Berber

AKP Çorum milletvekilimiz, Meclis berberinde istenmeyen kıllar için ağda yaptırırken,
kulağı uf oldu, cartt diye çekerlerken, derisi soyuldu... Çorum’un leblebisinin meşhur
olduğunu biliyordum ama Çorumluların kulağına ağda yaptırdığını bilmiyordum doğrusu...
Dolayısıyla, tıraştırmacı gazeteci olarak bu vahim olayın peşine düştüm.

Hadise şu.

Efendim, TBMM’nin emektar bir berberi vardı, Hüseyin Şenol, demokrasimizi 30
senedir o tıraş ediyordu; saç 3 lira, sakal 1,5 lira, saç-sakal 4 lira... E dışarda saç-sakal en
az 20 lira olduğu için, vekillerimiz TBMM berberinde kuyruk oluyordu... Memleketimizin bu
en önemli sorunu için TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda yapılan müzakereler neticesinde,
oybirliğiyle, berber kadrosunun derhal takviye edilmesi kararı alındı.

O dönem, TBMM Başkanı Mustafa Kalemli... Milletin parasıyla, tanesi 4 bin 800
dolardan İtalyan firmasına 575 tane ceylan derisi koltuk yaptırtarak, vekillerimizin popo
sağlığını halleden TBMM Başkanımız, berber kadrosuna yapılacak mühim atama için,
dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz’la istişarelerde bulundu. Başbakanımız, TBMM
Başkanımızı, “Sen bu konuyu Berna’yla bi konuş” diyerek, eşine yönlendirdi... Bunun
üzerine, TBMM Başkanımız, Başbakanımızın eşi Berna Yılmaz’la istişarelerde bulundu.
Berna Yılmaz’ın basına kapalı görüşmelerde TBMM Başkanımıza ne dediğini bilemiyoruz
tabii ama neticede, Başbakanımızın küçük oğlu Hasan’ın berberi Ahmet Bulut, TBMM
berberi olarak işe alındı.



Böylece, TBMM berberinde Hüseyin’le Ahmet koalisyonu kuruldu. Hüseyin’in tek başına
iktidarı sona ermişti ama fiyatlar aynı kalmıştı. Orduevlerindeki tıraş tarifesi daha da ucuz
olduğu için, asker bu iktidar değişikline ses çıkarmadı. Saç 3 lira, sakal 1,5 lira, saç-sakal
4 lira, uyumlu şekilde demokrasi tıraşına devam ettiler... Taa ki, 2003’e kadar.

AKP hükümet oldu, sakal tıraşı azaldı, işler kesatlaştı. Ama, TBMM berberinde kaosa
yol açan değişiklik sadece bu değildi... AKP baktı ki, bürokrasi direniyor, bürokrasideki
istenmeyen kılları temizlemek için zart diye kanun çıkardı, kamudaki emeklilik yaşını
65’ten 61’e indirdi... Bürokrasiyi sinekkaydı hale getiren hesapsız kitapsız bu kanun
değişikliği, en büyük darbeyi TBMM berberine vurdu maalesef... Çünkü, emektar berber
Hüseyin, 63 yaşındaydı. Berber sayısı gene 1’e indi. Gene kuyruklar oluştu.
Memleketimizin bu en önemli sorunu için TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda yapılan
müzakereler neticesinde, oybirliğiyle, berber kadrosunun derhal takviye edilmesi kararı
alındı.

O dönem, TBMM Başkanı Bülent Arınç’tı... TBMM Başkanımız, berber kadrosuna
yapılacak kritik atama için, “Gideyim de, Başbakan’a sorayım” demedi. AKP’nin ağır topu
olduğu için, istişarede filan bulunmadan, kafadan, kendi özel berberi Mümtaz Aslan’ı işe
aldı.

Böylece, demokrasiyle sandığa gömülen Hüseyin evine gönderildi; TBMM berberinde
ANAP’lı Ahmet’le AKP’li Mümtaz koalisyonu kuruldu. Artık jilet bile daha pahalıydı ama
fiyatlar aynı kalmıştı. Saç 3 lira, sakal 1,5 lira, saç-sakal 4 lira... Arınç’ın her şeyine karşı
olan asker, orduevlerindeki fiyat tarifesini göz önüne alarak, muhtıra verilmesinin yanlış
olacağı kanaatine vardı. Demokrasi tıraşı uyumlu şekilde devam etti.

Gel gör ki, iktidar gücünü arkasına alan Mümtaz, havaya girdi, kaş yapayım derken, kıl
çıkarmaya karar verdi; kulağa ağda uygulaması başlattı. Üstelik, bedavaydı. Evet,
bedava... 4 liraya saç-sakal olana, avantadan ağda yapıyordu. Dokunulmazlıklarına
dokundurtmayan vekillerimiz, bu demokratik imkândan faydalanmak için,
kulakmemelerine dokunmasına izin verdiler. Mümtaz başladı dokunmaya... Yılbaşından bu
yana 2 bin 500 kulağa ağda yaptı. Isıtıyor, yapıştırıyor, cart diye çekiyordu. Vekiller
“Yandım anamm!” diye bağırınca, Meclis muhabirleri koşuyor ama demokrasinin
nimetlerinden faydalandığı için, kulakları kıpkırmızı gülümseyen vekillerimizle
karşılaşıyorlardı... Taa ki, geçen haftaya kadar.

Mümtaz ağdayı yapıştırdı, cartt diye çekti, kıllarla beraber, AKP Çorum milletvekilimizin



derisini soydu, çıkardı! Bi ara “Kulak koptu, ambulans çağırın” diye telaş oldu ama neyse
ki, kulak yerindeydi... Çorum milletvekilimiz “Kulağım yerinde kaldı ama bu Mümtaz’ın
yanına kalmamalı” dedi, TBMM Başkanlığı’na dilekçe yazarak, şikâyetçi oldu, TBMM
Başkanlığı bu dilekçeyi derhal TBMM Başkanlığı İç Hizmetler Müdürlüğü’ne havale etti,
TBMM Başkanlığı İç Hizmetler Müdürlüğü derhal tıraştırma açtı, normalde Mümtaz’ı derhal
kapının önüne koyarlardı ama Bülent Arınç’tan tırstıkları için, Mümtaz’ın savunmasını
isteyip, uyarı cezası vermekle yetinildi.

Meçhul subaydan gelen “Kulağa ağdayı Mehmet Haberal yaptı” şeklindeki mektubun
yandaş basına sızdırılmasına; saç-sakal 4 lira uygulamasının devamına, kulağa ağda
uygulamasının ise, antidemokratik bulunduğu için, durdurulmasına karar verildi.

Bilmiyorum, olaya bi açıklık getirebildim mi... (Mehmet Haberal bölümü hariç, olaylar
ve insanlar gerçektir...) Hadi cümleten hayırlı tıraşlar.

Kömürizm

Ve... AKP’li belediye başkan adayı, gazetecilere avanta cep telefonu dağıttı.

Kömür dağıtıyorlar.

Alışveriş çeki dağıtıyorlar.

Buzdolabı dağıtıyorlar.

Makarna dağıtıyorlar; el sabunu, un, ayçiçeği yağı, çamaşır makinesi, ekmek arası
döner dağıtıyorlar. Opera bileti dağıtıyorlar. Karpuz, futbol topu, şampuan, limonata,
çanta, kalem, çorba, şofben, aşure dağıtıyorlar. Külot dağıtıyorlar. Çiçek, çikolata,
eşofman, patates, oyuncak, reçel, pantolon, kuru fasulye, defter, elma, uydu anten
dağıtıyorlar. Halı dağıtıyorlar. Şeker, et, kaban, elektrik süpürgesi, salça dağıtıyorlar. Burs
dağıtıyorlar. Portakal, pide, ajanda, soğan, çamaşır deterjanı, odun dağıtıyorlar.

Başlık şöyle:

“Son yolculuğa yardım...”



Haber de şöyle:

“Manisa Belediye Başkanı, vatandaşların cenazelerini ücretsiz olarak yerinden alacak,
yıkayacak ve kefene saracak olan, gasilhane ve morgu törenle hizmete açtı.”

Mesir macunu dağıtıyorlar.

Televizyon dağıtıyorlar.

Badminton topu dağıtıyorlar.

Yemek dağıtıyorlar; ayakkabı, zeytin, bisiklet, muz, süt, pirinç, su, şapka, balık, bulaşık
makinesi dağıtıyorlar. Yağmurluk dağıtıyorlar. Pazar çantası, sandalye, çorap, peynir,
ampul dağıtıyorlar. Arpa şehriye, diş fırçası, fidan, nohut, ocaklı fırın, dondurma, gömlek,
bulaşık deterjanı, çerez, bulgur, bardak dağıtıyorlar.

TBMM Başkanı, erkek milletvekillerine kravat, atkı ve mendil seti dağıttı; kadın
milletvekillerine, ipek fular dağıttı.

Mezrada su yok...

Bulaşık makinesi dağıttılar.

Dün, Muş’ta kızak dağıttılar.

Ekmek dağıtıyorlar.

Tıraş köpüğü dağıtıyorlar.

Bilgisayar dağıtıyorlar.

Lokma dağıtıyorlar, mont, bal, sünnet kıyafeti, cüzdan, tabak, kireç, tahin helva
dağıtıyorlar. Yatak dağıtıyorlar, yastık, tavuk, poğaça, banyo sabunu, tuz, çay, kanepe
dağıtıyorlar. Tetris dağıtıyorlar. Soba dağıtıyorlar, şerbet, fanila, kahve, boya, önlük, dikiş
makinesi dağıtıyorlar.



Netice itibariyle...

Demokrasinin şanzımanını dağıtıyorlar.

Bidon kafa

Şarıl şarıl bedava su varken, baraj yapacağına, dünyanın en uzun borusunu döşeyip,
taaa Rusyalardan en pahalı gazı getiriyor... Depo yok.

Depo bulsa...

Su yok.

Su bulsa...

Boru yok.

Boru döşese, o döşeyene kadar zaten su kuruyor.

Bakıyorum televizyonlara...

Şöhret olmuşsun yahu!

BBC, CNN hep seni gösteriyor.

Akmayan çeşme başında, elindeki boş bidonu kameraya sallayarak, “Elim kırılsaydı”
diye bağırıyorsun.

Hiç bağırma.

Senin paranla sana köfte ekmek ısmarladılar, hizmet sandın... Sudan ucuz senin oyun.

Hiç bağırma.



Düşün şöyle bir...

Maazallah CHP-MHP iktidar olsaydı, ne diyeceklerdi?

“Uğursuz bunlar...”

“Bereketsizler...”

“Geldiler, kuruttular...”

Demeyecekler miydi?

Diyeceklerdi.

Sen de kafanı emme basma tulumba gibi sallayarak, “He valla” demeyecek miydin?

Diyecektin.

Hatta, şu anda tek satır bile susuzluktan bahsetmeyen liboşları, satılık kalemleri
okuyup okuyup, “Şerefsiz bu laikler” demeyecek miydin öfkeyle?

Diyecektin.

Hiç bağırma.

Bak şimdi sen, çoluk çocuk kokarcaya döndün, Afrikalılar gibi fellik fellik yıkanacak
dere arıyorsun... Senin sırtından koltuk sahibi olanlar, borsa vurgunu yapanlar, ihale
kapanlar, dolar-faiz volisi vuranlar ise, Perrier’le, San Pellegrino’yla jakuzide banyo
yapıyor, köpük köpük.

Reina’da sular kesik mi sanıyorsun, a benim bidon kafalım?

Şimdi iyi dinle...

Yap elini yumruk.

Şeytan kulağına kurşun der gibi vur bakayım kafana iki defa...

Ne duydun?



“Donk donk” di mi?

Sen önce onu doldur.

Su kolay.

Bidon kafa (2)

Avanta dağıtana dua edip, avantası kesilince beddua edene... Akmayan çeşme
başında, boş bidonu kameraya sallayarak “Elim kırılsaydı” diye bağırana “bidon kafa”
demiştim.

Vay sen misin bunu diyen...

3 sene küfrettiler.

Yalaka tayfası 3 bin makale filan yazdı.

Netice?

“Başbakanlık” Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, “avantayı dağıtan kamu
personeli”nin gözlemlerini derledi, rapor haline getirip yayımladı.

Yardım alanlar, yardım aldıkları sürece dua ediyorlarmış, bir kez bile yardım almasalar,
başlıyorlarmış bedduaya, “Allah belanızı versin” diyorlarmış!

İhtiyacı olmadığı halde yardımları kapışanlar varmış...

Kimmiş bunlar?

“Bencil”



“Pişkin”

“Açgözlü”

“Kendini acındıran”

“Psikolojik sorunları olan, ruh hali saldırgan”

“Tacizkâr”

“Tehdit eden”

“Kurnaz” kişilermiş.

Benim “bidon” zarif kalmış yani!

“Başbakanlık” Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre, cami
önündeki güvercinlere serper gibi dağıtılan yardımlar, gençleri “tembel”liğe sevk
ediyormuş... “Maaş gibi” algılıyorlarmış, “kömür kesilir” diye işe girmiyorlarmış, işe
girseler bile avanta istiyorlarmış, avanta azaldığı zaman “cebinden mi veriyorsun ulan!”
diye kavga çıkarıyorlarmış.

“İşin var gücün var, hangi hakla avanta istiyorsun?” diye sorulduğunda, “Başbakan
televizyonda söyledi, herkes alıyor, o hakla istiyorum” cevabını veriyorlarmış.

Özetlersek...

“Bidon kafa” ve “göbeğini kaşıyan adam” bizzat “Başbakanlık” tarafından kapı gibi
resmi raporla tescillenmiş oldu.

Başbakan’ı sevmem ama Sezar’ın hakkı Sezar’a, bu bilimsel araştırmayı yaptırıp Bekir
Ağabey’i ve beni büyük bi mağduriyetten kurtardığı için teşekkür ederim kendisine.



Anket

Bi zamanlar çalıştığım gazete için anket yapılmıştı ve “En çok hangi bölümünü
beğeniyorsunuz?” diye sorulmuştu... Okurların yüzde 12’si “kültür-sanat” sayfalarımızı
beğendiğini söylemişti.

Kültür-sanat sayfamız yoktu!

Adını vermeyeyim, bir gazete, üniversite öğrencileri arasında “en çok okunan gazete”
çıktı... Öğrenci sayısı 2 milyon 600 bin, tiraj 20 bin.

Çok güvenirim anketlere...

Aslında biraz şüpheyle bakardım ama “Türkiye’nin en yakışıklı erkeği” anketinden
“Turgut Özal” sonucu çıktığında, şüphem müphem kalmadı... “Türkiye’nin en seksi erkeği”
anketi yapıldı, Profesör Ahmet Mete Işıkara çıktı.

Sor hobilerimizi mesela...

Banko ne çıkar?

“Kitap okumak” çıkar.

Halbuki hepimiz biliyoruz ki, kıçımızı silmek için tükettiğimiz tuvalet kâğıdı miktarı,
beynimizi parlatmak için tükettiğimiz kâğıt miktarından fazla.

Demem o ki...

“Sürüden ayrılanı kurt kapar” tehdidiyle büyümüş bir topluma, ha bire, “en güçlü bu,
güçlünün yanında saf tut” mesajı göndermek, “özgür irade”ye baskı değil mi?

Güya partilerin televizyon reklamı yapması yasak...



Ana haber bülteni ayaklarıyla, “Ankara temsilcisinin avanta aldığı adayı” önde
göstermenin, o adayın bangır bangır televizyon reklamı vermesinden ne farkı var?

Soruyorum...

Zimmete para geçirenin yakasına yapışıyoruz da, “zimmete anket geçirmek” niye
serbest?

Kütük

Seçmen sayısı 6 milyon artmış.

1 yılda.

Şak diye.

Milli gelir hesaplanırken...

Vatandaş sayısı azalıyor.

Seçim yaklaşırken...

Vatandaş sayısı artıyor.

Dalgalı vatandaş yani!

Piyasa arz-talebine göre değişiyor.

Yeter ki, sörf yapmayı bil.

Anlamadım diyorsan...



Meksika dalgası gibi düşün.

Hop oturuyorsun.

Hop kalkıyorsun.

Öyle.

Zaten işin özüne bakarsanız, o maksatla “nüfus kütüğü”ne, “seçmen kütüğü”ne
yazarlar bizi... Devleti yöneten arkadaşlar, “kütük” listesinde olup olmadığımızı bilmek
isterler.

Bakar kütüğe...

– Sen misin bu?

– Evet.

Yok öyle...

O kütüğün sen olduğunu ispat etmen için, nüfus kâğıdını göstermen gerekir! Belge
gösteremezsen “o kütük benim” diyemezsin... Kütükler karışır yoksa.

Neyse...

Şu anda 48 milyon seçmenimiz olduğuna göre, yılda 6 milyondan, 10 yıl sonra kaç
seçmenimiz olacak?

108 milyon.

8’i ölse, düz hesap 100.

Pekiii...

10 yıl sonraki tahmini nüfusumuz ne?

90!



Kütük artıyor çünkü.

Fatih Camii

Erbakan rahmetli oldu, Fatih Camii’nin avlusunda mahşeri kalabalık var... Canlı
yayında seyrediyorum, musallanın başında siyasiler, askerler, tarikatçılar, işadamları,
gazeteciler itiş kakış.

Ve, orada cansız bedeniyle uzanmış... Oradakileri seyreden “devlet adamı”nı
düşünüyorum...

Büyük entelektüeldi. Arapça ve Farsçanın yanı sıra, o tarafı pek bilinmez, İtalyanca ve
Rumca bilirdi. Felsefeye meraklıydı. Milattan önceye ait Yunanca elyazmaları okurdu.
Filozofları etrafına toplar, Peripatosçuların, Stoacıların ilkelerini, Platon’u, Aristoteles’i
tartışırdı. Coğrafyaya düşkündü. Batlamyus olarak tanınan Claudius Ptolemaios’un
Geographike’sini incelerdi. Geographike’de bölük pörçük yer alan haritaları bütün haline
getirtip yayımlattı. Akdeniz, Ege ve Adriyatik’in girintilerini çıkıntılarını, derinliklerini
adalarını, âdeta avcunun içi gibi bilirdi. Astronomiyle ilgiliydi. Özellikle, Almagest’in
Latince çevirisine... Efsane astronom Ali Kuşçu’nun taa 1438’de hazırladığı yıldız
kataloglarını, matematik teorilerini yutardı. Bizans’a ait kitapların koleksiyonunu yapardı.
Ayasofya’ya dair neredeyse yazılmış tüm orijinal eserleri biriktirmişti. İstanbul’un
Konstantinopolis dönemine ait en eski şehir haritası, ondaydı. Büyük İskender’in
biyografisi Anabasis’in kopyası kütüphanesindeydi. Ve, Homeros’un İlyada’sı... Hatta,
İlyada’dan o kadar etkilendi ki, kalkıp Truva’ya gitti. Kalıntıları gezdi. Akhileus’un ve
Hektor’un mezarları hakkında bilgi aldı. Kahramanlıklarını saygıyla andı. Truva’nın
konumunu, denizle-karayla ilişkisinin stratejik yararını inceledi. İstanbul’un fethini
Truva’nın rövanşı olarak görürdü. Tıpkı, Mustafa Kemal gibi... Atatürk de, 9 Eylül’de
“Hektor’un öcünü aldık” demişti. Neyse... Hobileri vardı. Denizi çok severdi. Balıkçılık
üzerine yazılmış belki de en eski kitap, Halieutika’yı okurdu. Hipokrat’ı, lir sanatını,
hayvanların özelliklerini, değerli taşlar üzerine derlemeleri elinden düşürmezdi. Kültür
adamıydı. Sanatçı hamisiydi. Edebiyatçılara kol kanat gererdi, ödüllendirirdi. Şairdi.
Takma isimle şiirler yazardı. Mimariyi önemserdi. Evlerini Alla Turchesca, İran, Karaman,
Alla Greca tarzında inşa ettirmişti. Din, millet ayırmazdı. Galata’daki San Pietro Kilisesi’ne
gidip, ayin bile izlerdi. Yahudi, Rum fark etmez, ustalıklarıyla dostluk kurardı. İtalyan
ekolünü beğenirdi. Portresini de İtalyan ressama yaptırdı zaten... Hatta biz sahip
çıkmadığımız için, en ünlü portresi şu anda, Londra’da Victoria Albert Müzesi’nde



sergileniyor. Aslında, National Gallery’de olduğunu yazarlar ama değil... Üzerinde resmi
bulunan madalyonlarla beraber sergilensin diye, Victoria Albert’e getirildi.

Evet, Fatih o...

Fatih Sultan Mehmed.

Fatih Camii’nde yatıyor.

Bin bir dolap çeviren, insanları senden-benden diye ayıran politikacıları, tarih-kültür
cahillerini, bilim-sanat düşmanlarını, cukkacıları, peşkeşçileri, bi yandan höt-zöt yapıp,
beri yandan saf tutan askerleri, toplumunu din-iman’la dolandıran bezirgânları, yüz kere
ders almayıp bezirgânlara kananları, ikiyüzlülüğü, yalaka gazetecileri görünce... Devlet
denilen kavram en üst düzeyde oradayken, bi tane bile Türk bayrağı görmeyince, ne
düşünmüştür acaba?



Şehitler ölür...

“T”C...

EOKA.

“T”erör yarattı mı? Yarattı.

“T”anıttı mı? Tanıttı.

“T”azminat aldı mı? Aldı.

Şimdi sırada ne var?

“T”oprak.

ASALA.

“T”erör yarattı mı? Yarattı.

“T”anıttı mı? Tanıttı.



Şimdi sırada ne var?

“T”azminat.

“T”oprak.

PKK.

“T”erör yarattı mı? Yarattı.

Şimdi sırada ne var?

“T”anıtma.

“T”azminat.

“T”oprak.

Ortak hedefleri ne?

TC’nin T’si.

EOKA’yı ne zaman bitirdik?

Kıbrıs’a çıktığımızda...

1974.

ASALA ne zaman kuruldu?

1975.

(Hemen bir sene sonra.)

ASALA’yı ilk ne zaman vurduk?

1983.

PKK ilk ne zaman vurdu?



1984.

(Hemen bir sene sonra.)

“T”esadüf işte.

İşportacılar gibi günübirlik yaşıyoruz ama... “T”ehlike sanılandan büyüktür.

Ekrem Ağabey

Saat 10 civarı falan.

Telefon...

– Yılmaz?

– Evet?

– Ekrem ben... İzmir’den.

– Vaaay, ağabey hayırdır?

Aynı muhitin çocuğuyuz.

Kardeşi, üniversiteden arkadaşım.

Ekrem Ağabey, bizden 7-8 yaş büyük...

Hayli oldu, görüşmeyeli.

– Şırnak’ta 5 şehit varmış!

Gazeteciyiz ya...



– Maalesef ağabey, mayın.

Sesi kırılıyor aniden.

– Tolga orada...

Oğlu.

Ağlıyor kapı gibi adam... Belli ki o ana kadar zor tutmuş kendini, boşalıyor, ağlıyor...

– Var mı şehitlerin arasında ismi?

Çok soru duydum da...

Bu kadar ağırı...

Gırtlağım düğüm.

Tolga...

Gözümün önüne geliyor hergele.

Okumuyordu kız peşinde koşmaktan, hatırlıyorum... Demek asker, Şırnak’ta.

Baba İzmir’de, perişan.

Ben İstanbul’da, çaresiz.

Geveliyorum, saçma sapan, “Bilmiyorum ağabey, henüz isimler açıklanmadı, sen
sağlam dur, o yoktur inşallah...”

Diyorum ama... Utanıyorum verdiğim cevaptan aslında... Bu kadar arsız bir temenni
olabilir mi? Tolga değilse, Hasan, Hasan değilse, Murat... İlla ki, bir babanın evladı... İlla
ki, bir ananın kuzusu... “İnşallah seninki değildir” denebilir mi? Diyorum. Yerin dibine
geçerek...

“Öğrenirsen, arar mısın?” diyor.



Biraz daha saçmalıyorum...

Kapatıyoruz.

Sigarayı bırakmam mümkün değil.

Saldırıyorum hemen, oraya buraya. Yok. İsim yok. Bir yandan da, düşünmek
istemediğim durumu, düşünüyorum... Ya Tolga’ysa? Ne diyeceğim yani, telefon açıp? Ne
diyor acaba, şehit ailelerinin kapısını çalan komutanları? Kaç bin defa yaşadılar bu
durumu...

“Vuruşmak daha kolay, inan” demişti bir subay bana, “analar, o haberi duyunca, öyle
bir bakar ki sana, o gözleri ömrünün sonuna kadar unutamazsın...”

Hiç anlamamışım ne demek istediğini, bu ana kadar... Sığır gibi dinlemişim meğer.

Saat 12.45...

Şehit sayısı, 6’ya çıktı.

Saat 13.33...

Anadolu Ajansı duyurdu.

Başbakan, “5” askerimizin şehit olması nedeniyle Genelkurmay Başkanı’na başsağlığı
mesajı göndermiş.

Şehit 6...

Başsağlığı 5.

Evlatlarımızın öldürülme hızına bile yetişemiyorlar...



İsimler hâlâ yok.

Bir umut, haber kanallarını zaplıyorum...

Cannes Film Festivali var, bir tanesinde.

Öbürü, borsanın hacmini anlatıyor.

Saat 13.55... 14.07... 14.23...

Çalmasın diye dua ediyorum. Çalıyor.

Bu sefer yenge.

Baba atmış kendini sokağa, dayanamamış beklemeye... Ana yüreği sarılmış telefona.

“Var mı?”

Nasıl çıktı ağzımdan, bilmiyorum...

“Yok abla, ben de tam sizi arayacaktım, şükür ki Tolga yok, isimler hep başka.”

Bir çığlık ki, anlatamam.

Ekrana oturuyorum...

Parmaklarım hiç olmadığı kadar dermansız, tuşlar hiç olmadığı kadar ağır.

Gözüm televizyonda...

Hayat, lay lay lom arkadaşlara...

Hiçbir şey olmamış gibi.

Umursamaz. İlgisiz... Neşeli hatta.

İsimlerden ses seda yok.

Tek bildiğimiz, 6 koçumuz daha düştü.



Rakamdan ibaret...

Kaç bin baba bekliyor acaba şu anda?

Kaç bin ana? Eş, nişanlı, sevgili?

Böylesine utançla yazı yazmadım bugüne kadar...

Aklım yalanımda...

Kulağımda çığlık.

Ve, saat 15.05...

Tolga yok, Vedat var.

Vedat Dayıoğlu, Antalya.

Bayram Bolat, Konya.

Atıf Günkan, Niğde.

Bekir Çakır, Adana.

Mahir Yıldırım, Aydın.

Samet Kırbaş, İstanbul.

Kulağımda çığlık.

Haddi’zatında...

8 senedir yazıyorlar...

“Barzani haddini aştı!”

Binlerce manşet var böyle.



En yetkili ağız, “Barzani haddini aştı, Türkiye’yi başka devletlerle karıştırmasın,
altından kalkamaz, bedeli çok ağır olur” diye kükrüyor... O zamanlar “açılım”
yapılacağından haberi olmayan değerli basınımız da, papağan gibi, ha bire giydiriyordu.

“Barzani yine haddini aştı.”

“Barzani gene haddini aştı.”

“Barzani tekrar haddini aştı.”

E baktılar ki, bizim “had” enteresan!

Aşa aşa bitiremiyor adam...

Hakaret plağını değiştirdiler.

“Barzani kaşınıyor.”

“Barzani kışkırtıyor.”

“Barzani tehdit etti.”

“Barzani tahrik etti.”

“Barzani kin kustu.”

“Barzani kudurdu.”

“Kukla Barzani.”

“Küstah Barzani.”

“Borazani” bile vardı.

Netice?

Barzani Ankara’da.



En yetkili ağızla görüştü...

“Dostlarla birlikteyim” dedi.

Bizim en yetkili ağız konuştu...

“Kardeşim” dedi.

Çünkü...

Bi Mavi Marmara gemisi var.

Bi de “peynir gemisi...”

Bu arada...

Şöyle anons yaptı bir televizyon...

“Ramazan, Ramazan’da şehit düştü!”

Halbuki...

Bir şehidimiz daha var aynı çatışmada.

O ne zaman şehit düşmüş oldu?

Noel’de mi?

Döneceğim bu konuya... Az sonra!

Okuyorum gazeteleri...

Genelde şöyle verilmiş haber:



“Irak İçişleri Bakanı Türkiye’ye geldi. Bu arada, Bitlis’te çıkan çatışmada 2 er şehit
oldu.”

“Bu arada” şehit!

Geçenlerde de, Dışişleri Bakanımızın kuzeni şehit olmuş, bu arada bir er yaralanmıştı.

“Bu arada” gazi!

Tanıdıksa, haber oluyor... Günün anlamına uygun bir ismi varsa, haber oluyor...

Öbürleri?

“Bu arada...”

“Öte yandan”lar var bir de.

Onun için, hep söylüyorum... PKK boşuna vuruyor çocuklarımızı... Medyanın ve ilgili
koltuklarda oturan arkadaşların hassasiyetleri, duyguları, ruhları zaten “ceset!”

Daha neyi öldürebilirsin ki?

Bakın, son iki ayda...

20 şehit verdik bu arada...

62 gazimiz var bu arada...

“Öte yandan” 42 çatışma.

“Diğer taraftan” 39 mayın.



“Yanı sıra” 51 bubi tuzağı.

“Laf aramızda” Diyarbakır Ergani yoluna döşenen patlayıcı, 100 kiloydu!

“Beri yandan” 5 vatandaş öldürüldü, 3 otomobil, 1 tren havaya uçuruldu.

En fazla 5-6’sı, isimleri ve soyadlarıyla “haber değeri” taşıyabildi... En fazla 2-3’ünün
cenaze törenine zahmet edip gitti bakanlar makanlar... Gerisi “bu arada...”

Çoktan öldük biz, çoktan...

Vurmayın boşuna.

Emre

“Yılmaz Abi, babam şehit olmasın, ben öleyim onun yerine...”

Böyle yazmış Emre.

“Ben öleyim onun yerine...”

13 yaşında henüz.

Binbaşı çocuğu.

“Evde olmadığı geceler, hep dua ediyorum çabuk dönsün diye... Korkmuyorum da...
Çok özlüyorum.”

Bir polis göndermiş şunu da...

“Okul kapılarına yanaşıyorlar. ‘Baban ne iş yapıyor?’ diye soruyorlar. ‘Babanın
mesleğini sorarlarsa, muhasebeci dersin’ diye ezberletiyorum kızıma... Dinletemiyorum.



‘Benim babam polis diyeceğim’ diyor. Aklım hep onda...”

Bu da bir astsubaydan...

“Çocuklarımız okula zırhlı araçlarla gidip geliyor. Ama büyük sınıflar tarafından
sıkıştırılıyorlar. Dayak yiyorlar... El kadar bebelerin bir şeyler öğrenebilmek için çektikleri
eziyeti anlatamam.”

Hastaneden bir rapor...

Hakkâri’de subay ve astsubay çocuklarını taşıyan okul servisini mayınla havaya
uçurmaya çalıştı ya PKK... İşte onun raporu...

Arşin, 4 yaşında, o sırada sokakta oynuyordu, yüzüne şarapnel parçası isabet etmiş...
Kıymet, 7 yaşında, gözüne taş girmiş; hayati tehlikesi devam ediyor... Nurullah, 8
yaşında, şarapnel yüzünde... Felek, 7 yaşında, onun göğsünde... İdris, 11 yaşında, sağ
kulağına denk gelmiş... Kader, 7 yaşında, kafatasında ağır hasar var... Selam, 11 yaşında,
karın bölgesinde ve bacaklarında derin yarıklar... Canan, 7 yaşında, yüzünde ağır hasar
var; ömür boyu taşıyacak o izi...

Ve bir subay eşi... Bir anne...

“Gözyaşımızı duyan yok mu orada? Gözyaşımızı duyan. Kulaklar sağır olmuş.
Evlatlarımızın çığlıklarını duyan yok. Belki gözyaşımızı duyan gözler vardır umuduyla
soruyorum...”

Kafayı başka tarafa çevirmek yok öyle...

Hepimize soruyor.



Bölük pörçük şehit olmayın...

17 Ekim 2007...

Meclis tezkereyi oylayacak.

21 Ekim 2007...

Dağlıca baskını, 12 şehit.

4 gün sonra yani.

8 Ekim 2008...

Meclis tezkereyi oylayacak.

4 Ekim 2008...

Aktütün baskını, 17 şehit.

4 gün önce yani.

Hâlâ deniyor ki:

“İstihbarat mı yok acaba?”

Daha nasıl istihbarat olsun ki?

Ama, takıldığım konu başka...

15 şehit verdik.

Cumhurbaşkanı yurtdışı gezisini iptal etti, cenaze törenine katıldı. Başbakan yurtdışı
gezisini iptal etti, cenaze törenine katıldı. İçişleri Bakanı cenaze törenindeydi. Savunma
Bakanı cenaze törenindeydi.



2 gün sonra...

Aynı çatışmada kaybolan 2 evladımızın daha şehit oldukları ortaya çıktı. Haliyle,
cenaze törenleri de 2 gün sonra yapıldı.

Cumhurbaşkanı gelmedi.

Finlandiya’ya gitti.

Savunma Bakanı gelmedi.

Makedonya’ya gitti.

Başbakan yok.

İçişleri Bakanı yok.

Hesapta Irak’a nota veriyoruz...

Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği Komisyonu’nun düzenlediği “cinsel eşitliği geliştirme
semineri”ne gitti!

Dolayısıyla.

Siz siz olun, şehit olacaksanız, grup halinde, topluca şehit olun kardeşim...

Yoksa, valiyle, kaymakamla falan idare etmek zorunda kalırsınız.

İstikbal golflerdedir...

Orgeneral “Antalya Serik”teki “Ramazan” Bayramı Turnuvası’nda “yeşil”likler içinde
golf oynarken, Aktütün’de şehit düşen “Antalya Serik”li piyade erin ismi neydi biliyor
musunuz?

Ramazan Yeşil!



Ama, bu değildir asıl rezalet.

Turnuvaya 10 golfçü katıldı.

Orgeneral 9’uncu oldu!

Uçak uçuracağına golf oynuyor.

Onu da anca bu kadar oynuyor.

Hava Kuvvetleri Komutanı, bu sortiden sonra 365 gün 24 saat F16’nın pilot koltuğunda
otursa, gene de hikâyedir... İstifa etmesi lazım.

Ama etmez.

Görev süresinin biteceği ağustosa kadar bekleyecek.

O gidince, yerine kim gelecek?

Harp Akademileri Komutanı...

Bak, ondan umutluyum...

Çünkü müstakbel Hava Kuvvetleri Komutanımız, aynı turnuvada 5’inci oldu!

Bu arada.

Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın, 15 şehidi toprağa verirken gözleri dolu dolu
olduktan sonra, taziyeye gideceklerine, televizyon karşısına kurulup, Hacettepe-Beşiktaş
maçını seyrettikleri ve telefonu kaldırıp, Ertuğrul Sağlam’ı aradıkları ortaya çıktı...

Cumhurbaşkanımız, “Maçı beraber seyrettik, çok üzgün görünüyordun, bu halin bizi de



üzdü, sayın Başbakan da benimle aynı duyguları paylaşıyor, futboldur, her şey olur,
kendini üzmeye değmez, Allah hakkında hayırlısını nasip etsin” dedi.

E hal böyleyken sanırım siz de, sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızla aynı
duyguları paylaşıyorsunuzdur... Üzül üzül, bi yere kadar yani.

Kardelen

Bir varmış, bir yokmuş...

Muş’ta bir köy evi, 40 kişi birlikte yaşıyor’muş; dede, babaanne, amcalar, yengeler,
çocukları, ana, baba, bi de Elif... Memleketi idare ediyor’muş gibi yapanlar için, ha varmış
ha yok’muş.

Hayaller kuruyor’muş...

Öğretmen olmak istiyor’muş Elif ama okutulmuyor’muş, hatta az daha 16’sında
evlendiriliyor’muş, Allah’tan hala oğlu mert çocuk’muş... Beşik kertmesi bozul’muş.

Ve, mucize ol’muş...

Muş’a gelen Profesör Türkan Saylan, öğretmenleri vasıtasıyla Elif’i bul’muş, elinden
tut’muş, babasıyla konuş’muş, aile ikna ol’muş, Elif “kardelen” ol’muş.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin bursuyla Gazi Üniversitesi’nde oku’muş,
öğretmen ol’muş, böylece hem kardelen, hem çalıkuşu ol’muş... Ki, yaşıdır, kalbi pır pır
çarpıyor’muş, İzmirli Çağlar’a âşık ol’muş, yuvasını kur’muş, kızları ol’muş... Eylül doğ’muş.

Uzman çavuş’muş Çağlar, kırsalda vuruş’muş, kendisiyle birlikte Mardin’e gelen ve
oradaki kardelenlerin açmasına yardımcı olan, hatta reklamlarında oynayan Elif’iyle gurur
duyuyor’muş... Ardından tayin savur’muş, kahraman eşiyle el ele tutuş’muş Elif, kaderine
uç’muş, İstanbul’a kon’muş... Sonrası malum, hain pusu kur’muş, Çağlar şehit ol’muş.



Masal gibi anlatıyorlar bunları.

Utanmadan.

Sanırsın çok üzüldüler.

Halbuki ne diyorlardı, 30 bin Elif’i kurtaran, mübarek kadın Türkan Saylan için?

“PKK’ya burs veriyor’muş!”

“Atatürk’ün PKK’lı kızı!”

“Terörist yetiştiriyor’muş!”

Masala nokta koymak lazım.

PKK kalleş ama...

Bu iftiracılar hakkaten puştmuş!   

Teslim’iyet töreni

PKK’lıların memlekete gelişi, tüm yurtta, dış temsilciliklerimizde ve KKTC’de törenlerle
kutlandı.

Terörist olmadıkları, olsa olsa terörişko oldukları açıklanan PKK’lılar, sınır kapısına
serilen kırmızı halı üzerinde, protokol tarafından, çiçeklerle karşılandı.

Yetkililerin, gözyaşlarıyla birbirlerine sarılarak, çak yaptıkları görüldü. Giriş işlemlerini
önceden hazırlamayarak, 4 saniye beklemelerine sebep olan memur, görevden alındı,
mağdur PKK’lılardan özür dilendi, araya Ahmet Türk girdi, tatsızlığın büyümesini önledi,
Ahmet Türk’e teşekkür plaketi verildi. Bando eşliğinde üstü açık arabaya bindirilen



PKK’lılar, resmi geçit kortejine katılarak, halkı selamlaya selamlaya Silopi’ye girdi. Temsili
karakol baskınının gerçekleştirildiği törenlerde, temsili bir askerin, tahta tüfekle sağa sola
ateş ediyormuş gibi yapması, coşkuya gölge düşürdü.

Divanıharbe verilen askerin, akli dengesinin bozuk olduğu ortaya çıktı. 25 atletin
İmralı’dan getirilen toprağı PKK’lılara sunmasının ardından, güzergâh üzerindeki devlet
dairelerine molotof atıla atıla, Vilayet Konağı’na geçildi. Makam aracını PKK’lılara tahsis
ettiği için yürüye yürüye gelen Vali’nin kapıda karşılamaya gecikmesi, PKK’lıları tek başına
karşılamak zorunda kalan ABD Elçisi tarafından skandal olarak nitelendirildi. Sinirlenen
elçi, “Bu memleketin sahibi yok mu kardeşim, her şeyi biz mi yapacağız” diye bağırdı,
araya Emine Ayna girdi, tatsızlığın büyümesini önledi, ona da teşekkür plaketi verildi.

Karayoluyla Diyarbakır’a giden PKK heyeti, oradan, havayoluyla Ankara’ya geçti.
Ancak, bu seyahat için, başbakanlığa yeni alınan 18 koltuklu DAP uçağının tahsis edilmesi,
krize sebep oldu. PKK’lıların “Sıkış tepiş olacağını bilseydik, gelmezdik” diye yakınması
üzerine, derhal 40 koltuklu Ana uçağı tahsis edildi. Bu bekleme sırasında VIP’te yürekleri
ağızlara getiren bir sabotaj girişimi yaşandı ve “Türk” kahvesi ikram edildi... Irkçı
muameleye maruz kaldıklarını söyleyen PKK’lılar, “Kalkın, dönüyoruz Kandil’e” dedi.
Allah’tan Sırrı Sakık devreye girdi, “Espresso olmadığında ben bile Türk kahvesi içiyorum”
diyerek, tatsızlığın büyümesini önledi. Faşist garson gözaltına alındı.

Sırrı Sakık’a da teşekkür plaketinin yanı sıra Beluga havyarı takdim edildi.

Başkente inen PKK’lılar, gündüzdü ama havayi fişeklerle karşılandı, deve kesildi, nazar
değmesin diye alınlarına sürüldü, TOKİ’nin hediyesi dubleks dairelerin anahtarları hediye
edildi. Limuzinlerle TBMM’ye geçen PKK’lılar, önce, Meclis Lokantası’nda AB
büyükelçileriyle basına kapalı yemek yedi, sonra, DTP grup toplantısına katıldı; Şeş TV’nin
yanı sıra, Roj TV’den de naklen yayınlandı. Ayak altında dolaşmasınlar diye, CHP ve MHP
grup toplantıları iptal edildi, “Çok istiyorsanız gidin orada yapın” denilerek, ilk meclis
tahsis edildi.

PKK’lıların yarın İstanbul’a geçmesi, Savarona’yla Boğaz turu atması, akşam da
Çırağan Sarayı’nda gazetecilerle yemek yiyerek, topluca Reina’ya gitmesi bekleniyor.



Realite

Darbeci cumhurbaşkanı:

“Kürt diye bir şey yoktur, dağlarda karda yürürken kart kurt diye sesler çıkar, bunların
ismi ordan geliyor.”

Tombul başbakan:

“Üç beş çapulcu bunlar...”

(Bodrum’da tatildeydi o sırada.

Ayağında Hawaii şort vardı.)

Kadın başbakan:

“Çakıl taşı bile vermeyiz...”

(Oğlu, Boğaz’da yaptı askerliğini.)

Çoban cumhurbaşkanı:

“Kürt realitesini tanıyoruz.”

(Dün dündür!)

Yavaş konuşan başbakan:

“AB yolu Diyarbakır’dan geçer.”

(Yol haritası!)

Kasketli başbakan:

“Apo’yu niye bize verdiler, inanın ben de bilmiyorum.”



(Öğrenemeden vefat etti.)

İmam başbakan:

“Tutturmuşlar sınır ötesi diye, içerdeki 5 bin terörist bitti mi ki, dışarıdaki 500’le
uğraşalım?”

İmam başbakan:

“Askerlik yan gelip yatma yeri değildir canım kardeşim...”

(Oğlu, dövizli askerlik yaptı.)

Kart kurt diyen cumhurbaşkanı:

“Artık bir Kürt devleti var. Kaç senesi var bilmem, Türkiye eyalet sistemine geçebilir.
DTP Meclis’e girmeli, yumuşar. Leyla Zana ile görüşebilirim.”

(Aferin.)

George Clooney cumhurbaşkanı:

“Tarihi fırsat var.”

İmam başbakan:

“Kürt açılımı başlatıyoruz.”

Zaman ne çabuk geçiyor di mi?

“Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim, her şeyimi uğruna boş yere mi verdim, yalan
sözlerle aldatıp seninim derdin, her şeyimi uğruna boş yere mi verdim...”



(Kürdili hicazkâr!)

Sanırım, son 25 yıllık iktidarlara oy verip de, keşke elim kırılsaydı demeyen tek seçmen
kitlesi DTP’ye oy verenlerdir... Çünkü bi tek DTP milletvekilleri aldığı oyun hakkını verdi.

Asıl realite budur.

Yol haritası

“Tarihi fırsat var...”

Hayırdır inşallah?

“Analar ağlamasın...”

İnşallah.

“Açılım başlatıyoruz...”

Bismillah.

“Bedeli ne olursa olsunnn...”

Ya Allah!

“Altından kalkabilecek misin...”

Evelallah.

“PKK’lılar geldi, havai fişek filan...”

Maşallah.

“Avrupa’dakiler de gelsin...”

Allah Allah Allah...



“Avrupa’dakileri sokmayın içeri...”

Allah Allah?

“Apo paşa olsun...”

Hasbinallah.

“Apo odasını beğenmedi...”

Fesüphanallah.

“Her tarafa molotof atıyorlar...”

İllallah.

“Bölünüyor muyuz nedir...”

Maazallah.

“Başbakan Obama’ya gidiyor...”

Eyvallah.

İşler sarpa sardı...

Hay Allah!

E kaçınılmaz olarak...

Allah rahmet eylesin, amin.

Sarı basın

Fehmi Koru.

Hasan Cemal.

Garip isimli Fetocu...



Eşi milletvekili olan hani.

Ruşen Çakır.

Cengiz Çandar filan.

Görünen o ki, PKK açılımını gazetecilere yaptıracaklar...

E hep eleştir eleştir olmaz tabii.

Katkı sağlamak lazım.

Kupon verelim mesela...

15 kupona Hakkâri.

30 kupona Diyarbakır.

45 kupona Antalya.

90 kupona İstanbul.

Biriktir, gel.

Birer de “sarı basın” kartı koyarız ceplerine, Başbakanlık Enformasyon’dan... Kimisi
Zaman’da, kimisi The Taraf’ta köşe yazar, “gül” gibi geçinir giderler... Böylece hem “aracı”
kullanmamış olurlar, hem de bu arkadaşları okuyoruz okuyoruz ne dediklerini
anlamıyoruz, Murat Karayılan’ı anlarız hiç olmazsa... Türkçe’yi bunlardan iyi kullanıyor
adam.

Ve, sadece yazılı basın da yetmez...

Görsel açılım da şart.

“Kandil’de BBG evi” mesela.

Şeş TV’den yayınlanabilir.



Seyrederiz, hazır 3G de geldi, kısa mesaj atarak en beğendiğimiz teröristi destekleriz.

Olmadı, korolar çarpışıyor...

Hakurk korosu.

Avaşin Basyan korosu.

Bestler Dereler korosu.

Kazanan, Sezen Aksu’yla düet yapar, Zazaca... Eurovision’a göndeririz.

Veya, var mısın yok musun...

Koyarız kutuları Mahmur kampına, yerleşebilecekleri şehirler var her birinde, kiminde
Brüksel yazıyor, kiminde Atina, kiminde Viyana... Açtırır, “Var mısın, yok musun?” diye
sorar Acun... Yok, kabul etmez, kutusuna giderse, artık ne çıkarsa bahtına.

Ya, maç yayınları?

Bi kamera koyar Roj TV.

Bi kamera koyar Diji TV.

Ne olmuş olur birader?

Biji TV.

Doldursun iddaa kuponunu, yatırsın Kerkük bayiine, tutturdu gelsin, tutturamadı
önümüzdeki maçlara baksın artık.

Diyalog

– Geç şöyle, otur.

– Töplümsel süreç...



– Bırak şimdi sen süreci müreci! Dan dun gidiyorsun, olmuyor işte... Kafayı kullan,
alıştıra alıştıra git.

– Nasıl alıştıra alıştıra?

– Şimdi bak, iyi dinle... Birkaç dönek bul, bir-iki liboş ayarla, ortalık ANAP’lı, DYP’li eski
bakan kaynıyor, harmanla onları, biraz yalaka işadamı ekle, iki tutam Alevi serp, koy
vitrine.

– “Değiştik” mi diyeyim yani?

– Değiştik de tabii... Ben mesela, AKP’yi değiştirdim, Ak yaptım, çok faydasını
gördüm... Sen de DTP’yi değiştir, DPT yap onu... Hem, Anayasa Mahkemesi kapatmaya
kalktığında, “Ben Devlet Planlama Teşkilatı’yım, DTP’yle alakam yok” dersin... Hem de,
senin adına da uyumlu olur, Kürt’sün ama soyadın Türk, onun gibi... Bi taşla, iki kuş,
çaktın köfteyi?

– Köfte mi?

– Açılım yap, açılım, açıl biraz... Mesela Köksal Toptan gibi birini grup başkan vekili
yap, vereyim altına trilyonluk arabayı, gezsin, sen de yap bu arada ne yapacaksan... İşi
bitince alırsın onu, yerine koyarsın Emine Ayna’yı filan... Acele etme, usul usul, iki ileri bir
geri.

– ?????

– Bak bunca yıldır siyaset yapıyorsun, daha bir defa bile camiden çıkarken görmedim
seni... Ne namaz kılıyorsun, ne takke takıyorsun... E millet niye oy versin sana canım
kardeşim? Hazır önümüz ramazan, söyle Diyarbakır Belediye Başkanı’na, 10-15 bin kişilik
iftar çadırı kursun. Bulamazsa, telefon edeyim Kadir abi göndersin... Süryanileri falan
çağır. Yanına otur. Poz ver. Nabza göre şerbet pozu... Ama dikkat et, iftar topu attırma,
İstanbul’da, Ankara’da iyi gidiyor da, Diyarbakır’da yanlış anlaşılır.

– Çatışma çıktı zannederler!

– Aferin, öğrenmeye başladın bile... Ergenekon işine destek veriyorsun, güzel, Fener’e
de omuz ver biraz... Hayır işine gir. Deniz Kandili mi dersin, Kandil Feneri mi, kurdur öyle
bi şey, makarna-bulgur dağıt. Ben talimat veririm, Şeş’ten yayınlarız. Kömür işine
karışmak yok ama! Dağdan gelip bağdakini kovmaya kalkma.

– Garip gureba da diyeyim mi?

– Fakir fukara de... Garip gurebanın patenti benim... Sırrı’nın da kulağını çek, öyle janti
janti gezmesin; millet kendi kıçında don olmadığını fark ediyor, olmuyor.



– Uyandırma kerizi diyosun yani!

– Aynen... CHP’nin dolduruşuna gelip, dokunulmazlık işine de bulaşma sakın... Ben
sana dokunmayayım, sen bana dokunma... Kürtçesini bilmiyorum ama İngilizcesi win-win.

– Çözülür mü böylece sorun?

– Oo-hooo! Biz ne sorunlar çözdük böyle... Baksana biz 7 senede nerden nereye
geldik, siz 77 senedir arpa boyu yol bile gidemediniz bu kafayla... Bırakın karda dağda
dolaşmayı artık, romatizma olacaksınız... Gel sen beni dinle, al çoluğu çocuğu, vereyim
benim uçağı, Rixos’ta da villa ayarlayayım, git kafanı dinle. Açılım büfe.

– Açılım büfe mi?

– Amaaan anla işte, dilimiz takıldı bu açılım lafına, açık büfe yani... Gözün gönlün
açılır. Okey mi, arayayım mı Fettah’ı?

Patlıcan

Türkiye bayılır patlıcana...

Çeşit çeşit yemeği olur.

Yazarken bile insanın ağzı sulanıyor.

Parmaklarını yersin.

Ama, parmaklarını yediğinle kalırsın.

Vücuduna zerre faydası olmaz.

Besin değeri fakirdir.

Vitamini sıfıra yakındır.

Doyuyorum sanırsın...

Zayıflatır!

Çocuklara tavsiye edilmez.



Çünkü, nikotin içerir.

Uyuşturur.

Patlıcan’dır, açılım...

Çiğne çiğne, hikâye.

Hükümet mesela...

İmambayıldı.

Muhalefet desen...

Musakka’cı.

İmambayıldı’da kıyma yokmuş...

Bu iş zeytinyağlı olmazmış, filan.

DTP, oturtma...

Fırsat bu fırsat, Habur’da da oturtuyorlar, Meclis’te de.

İmralı aşçısı ise, Roj TV’den tarif veriyor, açacan, açmazsan, döşücem mayını,
pat’lıcan.

Meclis Lokantası’ndan dövüle dövüle atılan şehit aileleri de soruyor haliyle, “Onunki
can da, benimki patlıcan mı?”

Sezen Aksu konuşur, şak şak şak, alkışlarlar, Kevin Kostnır konuşur, şak şak şak,
alkışlarlar...



Nedir bu?

Şakşuka.

Küreseldir, topan...

O yüzden, yalaka basın ahaliyi iştaha getirmek için yazar durur, “Belki yarın, belki
yarın da yakın, brüksellahanasının yerini alacak, topan patlıcanım...”

Çankaya?

Hünkarbeğendi.

Türkiye’de hıyardan sonra en bol sebzedir patlıcan...

Tek sorunu vardır: İnsan yer, hayvana ver, yemez.

Zavallı Türkler

Kürt açılımı var.

Ermeni açılımı var.

Rum açılımı var.

Hamas açılımı var.

Fikri striptiz yapılıyor...

Bize açılan bi şey yok.

Bu ne zulümdür kardeşim?



Şeş tivi’yi açıyorlar, gözünün üstünde kaşın var diye, bizim televizyonları kapatıyorlar...
Ne bankamız kaldı, ne limanımız; malımızı mülkümüzü elâleme sattıkları yetmiyormuş
gibi, açılım yapıp telefonumuzu verdikleri Arap bile “Türk” Telekom diye ortalıkta
geziniyor, biz ise, “Türk’üm” bile diyemiyoruz artık.

– Kimsin?

– Türk’üm.

– Olmadı...

– Ya nasıl olacak?

– Kürt’sen Kürt’sün, Laz’san Laz.

– E değilim...

– Türkiyeliyim de o zaman.

– Manyak mısın birader...

– Irkçısın sen!

Bir ülkede kimin sesi çıkmıyorsa, ezilen odur...

Bizim ülkede kimin sesi çıkmıyor?

Bizim.

Çünkü, herkes konuşunca “demokratik hak” oluyor, biz konuşunca “faşist!”

Herkese tolerans...

Bize tahammül sıfır.

Türk sorunu var bu ülkede.

Empati lütfen...



Türk açılımı yapılsın.

Striptiz

Yunan açılımı yaptık.

Bankalar gitti.

Kıbrıs açılımı yaptık.

Rum AB’ye girdi.

Irak açılımı yaptık.

Çuval geçirdiler.

Arap açılımı yaptık.

İETT garajı gitti.

Lübnan açılımı yaptık.

Telekom gitti.

İngiliz açılımı yaptık.

Telsim gitti.

Gürcistan açılımı yaptık.

Rusya işgal etti.

Rus açılımı yaptık.

Boru döşediler.

İran açılımı yaptık.

Bi boru da ordan döşediler.

İtalyan açılımı yaptık.



Boruları onlar döşedi.

Çin açılımı yaptık.

Hızlı treni döşüyorlar.

Filistin açılımı yaptık.

Gazze’yi yerle bir ettiler.

İsrail açılımı yaptık.

Limanlar gitti.

Hindistan açılımı yaptık.

Bomba’y patladı.

Fransız açılımı yaptık.

Çimento fabrikaları gitti.

Soykırım kanunu geldi.

Afrika açılımı yaptık.

Afrika birbirine girdi.

Afganistan açılımı yaptık.

Bekçi olduk.

Almanya açılımı yaptık.

Çifte vatandaşlık gitti.

AB açılımı yaptık.

Giremeyeceğimiz kesinleşti.

Obama açılımı yaptık.

Soykırımı tanıdılar.

Ermeni açılımı yaptık.



Azerilerle papaz olduk.

İsviçre açılımı yaptık.

Adamlar minareyi yasakladı.

Kürt açılımı yaptık.

PKK halay çekti.

Vatandaş olarak rica ediyorum...

Gözünüzü seveyim açılım maçılım yapmayın artık, kurban olam yani.

Apo

Ada verildi.

Doktor verildi.

Vapur verildi.

Arkadaş verildi.

Üstüne...

5 milyon dolara cezaevi yaptılar.

Apo beğenmedi.

Valla ne dese haklı...

Ben de olsam, ben de beğenmem.



30 yaşlarında güzelce bir kadın, kucağında bebeğiyle, Ankara Garı’ndan otobüse biner.
Yanına irikıyım bir adam oturur... Otobüs Kızılcahamam’a vardığında, kadın emzirmek için
memesini açar, çocuğun ağzına dayar, çocuk direnir, başını çevirir, kadın sertçe uyarır,
“Alsana yavrum, bak yoksa amcaya veririm...” Adam çaktırmadan gözucuyla bakar, önüne
döner... Bolu’ya geldiklerinde, kadın yine memesini çıkarır, çocuk yine direnir, kadın yine
uyarır, “Al, yoksa amcaya veririm haaa...” Adapazarı, İzmit, aynı replikler tekrarlanır...
İstanbul gişelere gelindiğinde, kadın yine “Al, yoksa amcaya veririm” deyince, adam
patlar... “Hanım hanım, vereceksen ver artık, Bolu’da inecektim, senin yüzünden buralara
geldim!”

Fıkradır ama...

Açılım’ı anlatır.

Ya hiç açmayacaktın şekerim...

Ya da madem açtın, verecen gari.

Sanatçı açılımı

Esasoğlan konuştu.

Figüranlar dinledi.

Şener Şen, Adanalı.

Sinan Çetin, Vanlı.

Yılmaz Erdoğan, Hakkârili.

Necati Şaşmaz, Elazığlı.

Göksel Arsoy, Kayserili.

Mustafa Altıoklar, Ordulu.



Mehmet Aslantuğ, Samsunlu.

Özcan Deniz, Ağrılı.

Assolist konuştu.

Uvertürler dinledi.

İbrahim Tatlıses, Şanlıurfalı.

Kenan Doğulu, Gaziantepli.

Kıraç, Kahramanmaraşlı.

Ferdi Tayfur, Adanalı.

Nükhet Duru, Niğdeli.

Yavuz Bingöl, Karslı.

Alişan, Bingöllü.

Teoman, Giresunlu.

Safiye Ankaralı ama...

Faik Elazığlı.

Onur Akın, Bitlisli.

Sinan Özen, Rizeli.

Feryal Öney, Konyalı.

Cengiz Kurtoğlu, Artvinli.

İzzet Yıldızhan, Diyarbakırlı.

Neşet Ertaş, Kırşehirli.

Ferhat Göçer, Şanlıurfalı.



Londra Filarmoni’de yetişmediler yani...

Başbakan açılımı anlatırken, Doğu’nun ne kadar Batı’nın gerisinde kaldığını söylüyor
ama istisnalar hariç, salonda neredeyse Batı doğumlu yok!

Çünkü, memlekette “bölgesel” ve “etnik” ayrımcılık olmadığının kanıtıdır
sanatçılarımız... Beklerdim ki, “Bu memlekette ayrımcılık olsa, biz zirveye çıkabilir
miydik?” desinler.

Demediler.

Dolayısıyla, kimse kusura bakmasın... Asıl isimleri Abdullah Bazencir, Bahriye Tokmak,
Turan Bayburt, Hatice Yıldız olan sanatçılarımızın, şimdi çıkıp, sahne isimleriyle “Ayrımcılık
var” demesi, AKP’nin kendine “ak” demesi gibi bi şeydir.

Roman’tizm

Başbakanımız, bi açılım daha patlattı, “Kırmızıyı severler, birbirini överler” dedi.

“Birbirini överler” lafını duyan Kiboş, dayanamadı haliyle, “Çok yakışıklı adamsın,
üstüne tanımam anacım” dedi.

Ahırkapı Orkestrası’nın solisti altta kalır mı...

“Üüle bi Başbakanımız var ki, hem dondurma hem kaymak” dedi.

Faytoncular derneği başkanının “Veresin tokicikleri, alasın oyucukları” şeklindeki
konuşmasının ardından... Nikâhsız yaşayan Roman vatandaşlarımıza “Çalayım
komparsitacıkları, atasın göbecikleri” eşliğinde evlilik cüzdanı dağıtıldı.



Kırkpınar başcazgırı Pele Mehmet’in okuduğu maniden sonra sahneye çıkan Balık
Ayhan ise, “demokratik” bir şarkıyla noktayı koydu... Sen adamın “kral”ısın, kasım kasım
Kasım“paşa”lısın!

İzmir Tenekeli Mahalle’de “Allah belacıımı versin, Obama’ya elli basarsın, çuk severiz
seni” diye omuzlara alınan Darbukatör Baryam, muhalif olduğu için davet edilmedi...
Rafet El Roman’ı çağıracaklardı ama asıl adının Rafet Yaşdut olduğu ortaya çıkınca, son
anda vazgeçildi... Şakşuka Tarık ile gırnatacı Hüsnü’nün ilk bakanlar kurulu toplantısına
katılacağı söyleniyor... Ciguli’nin de Milli Güvenlik Kurulu’nda generallere hitaben konuşma
yapması bekleniyor, “Kudurdun mu, delirdin mi, şaşırdın mı, yapma bana numaraaaa...”

İşsizlik patlamış...

“Abe dale dasdaleeee!”

Sözde soykırımı tanıyan tanıyana...

“Epsi susak ağazlı...

Veresin notacıkları

çekesin elçicikleri.”

Komutanlar içeri tıkıldı...

“Epten geçeyim, alengirlidir beyavv.”

AB işi ne olacak?

“Abe atasın bi beşlik...

Bakayım falcaazına.”

Seçmen dediğin...



“İlle de Roman olsun

İster çamurdan olsun!”

Olsun da...

“Bu gidişin sonu nereye varacak?” derseniz... Onu da izah ediyor Kiboş:

“Kim bilirr buuu gidişinnn dönüşüü olacaaak mıııı... Kim biliiiir, kim biliiiir, kim biliiir,
kim biiiliiirr...”

Kevın

Kevın Kostnır açılıma destek verdiğini açıkladı. Corc Kuluni, cumhurbaşkanımızı
kıskandığı için biraz karşıymış galiba... Terminatör ise, “Ben zaten Ermeni açılımına destek
veriyorum birader, her şeyi benden beklemeyin” demiş.

Sharon Stone’un, “Parayı bastırın, isterseniz gideyim Kandil’de açayım” dediği iddia
ediliyor.

Rambo yeni filmini Kato Dağı’nda çekecekmiş bu arada, Sitivın Şipilbörg söyledi, Bucak
Aşireti’yle vuruşacakmış, Emine Ayna’yı da Nikol Kidmın canlandıracakmış... Deni
Devito’ya tak bıyığı, olsun sana Barzani... Betmen de aslında Batmanlıymış meğer,
Atatürk döneminde ismini zorla değiştirmişler, Kürtçe Batman’ı Türkçe Betmen yapmışlar.
Hatta, Antonyo Banderas bunu duyunca fena sinirlenmiş, Sarı Zeybek rolünü oynamayı
reddetmiş.

Hollywood’a pek meraklı bu arkadaşlar... Rabırt Deniro’yla iftar yapmışlardı Niyork’ta...
Ancelina Coli’yi kadın kolları toplantısına davet etmişlerdi. Först Leydi’nin türbanını Sofiya
Loren’in eşarbına benzetme yarışı vardı bi ara... Fifti sent’i ramazan şenliklerine
getireceklerdi ama “70 sente muhtaçtık, düşe düşe fifti sent’e mi düştük” derler diye,
vazgeçtiler. Onun yerine, rahmetli Maykıl Ceksin’ın Müslüman olduğunu açıkladılar.



Madonna’nın konsere Fatiha okuyarak çıktığını ise, bizim gazete ortaya çıkardı.

Ahali desen, çoğunluğu, Antoni Kuin’i Hazreti Hamza sanıyor zaten.

“Yoksul büyüdüm, otomobilimiz yoktu, Küçük Tayyip okula yaya giderdi,
ayakkabılarımın altı delik deşikti, yağmurda kışta sıcakta ayaklarımın kızardığını bilirdim.”

Ne bu?

Raj Kapoor.

Bollywood açılımı.

Ya Apo?

Evde tek başına.

Yaramaz, sevimli çocuk.

Uzatmayayım.

Koyun haritayı Kevın Kostnır’ın önüne, Bingöl’ü göstersin, sözüm söz, Şirek’teki eşek
gibi anıra anıra gezerim...

Ha, silahlı mücadeleyi bırakıp, teröristleri gülmekten öldürmeye karar verdiyseniz,
orasını bilemem tabii.

Çömelme açılımı...

Çok savaş gördü bu millet...



Çömelen devleti ilk kez görüyor.

Her yer jammer dolu.

Sinyal kesiyorlar.

Ki, mayın filan patlamasın.

Havada üç tane Kobra var.

Tam teçhizatlı, tur atıyorlar.

Arada ısı bombası fırlatıyorlar.

Ki, roket gelirse hedefi şaşırsın.

Yüzlerce bordo bereli etrafta...

Araziye yayılmışlar, eller tetikte.

Kum çuvallarıyla çevrili siper...

Ardında, çömelmiş Başbakan.

Ve, Genelkurmay Başkanı.

Ki, mıhlamasınlar.

Moral vermek için yapılan ziyaretin, moral bozucu fotoğrafıdır bu.

Kimseyi rencide etmek maksadıyla yazmıyorum; ben de olsam, ben de çömelirim...

Çünkü, elimizi kolumuzu sallaya sallaya girdiğimiz Irak topraklarına, kendi
topraklarımızdaki kum çuvallarının ardından çömelerek bakabiliyoruz bugün anca.

Ankara’da yıllardır yan gelip yatarken, dizlerinin üstüne çökmüş örgütün, yeniden
ayağa kalkmasına göz yummanın neticesidir bu... Kahramanlarımıza vatan haini
muamelesi yapıp, içeri tıkarken, “Güzel şeyler oluyor” deyip, teröriste havai fişek
fırlatmanın, şımartmanın neticesidir. Şeref madalyalı subaylarımız kendi kafasına sıkarken,
utanmadan sırıtmanın... “Camilerimizi bombalayacaklar, bize suikast yapacaklar”



iftirasıyla cahil cüheladan oy toplayıp, elinde roketle gezenleri gizli gizli affetmeye
çalışmanın bedelidir. Adamlar harıl harıl memleketin yollarına mayın döşerken, şarkıcılarla
türkücülerle şov yapmanın, 4-4-2’yle mi yoksa 3-5-2’yle mi hallederiz bu meseleyi diye,
futbolcularla top sektirmenin bedelidir.

Bir taraftan “kardeşim” diye bağrına basacaksın Barzani’yi... Öbür taraftan “taşeron
bunlar” deyip, kum çuvallarının ardından çömelerek bakacaksın Barzani’nin topraklarına.

Nasıl gezebiliriz ki ayakta?

Açılım’ken iyiydi... Şimdi niye kaçılım?

Kürdistan kuruluyor...

Yalaka gazetelerden arıyorlar:

“Ne düşünüyorsunuz?”

“Kiboş’a sorun” diyorum.

Haber kanalları zır zır...

“Canlı yayına çıkar mısınız?”

“Kardeşim...

Bizler iki cihanda lekeliyiz.

Ekranlarınızı kirletmeyelim.

Sezen Ak’suyu çıkarın” diyorum.



İnanın, sitem veya kinaye değil.

Samimi görüşüm bu...

Açılım’ı kimle açtıysanız, ona sorun.

Kanaat önderidir...

Nihat Doğan’a sorun.

Bi dergiden aradılar mesela, demokratik özerklik, iki dil, iki bayrak meselesi hakkında
ne söylersiniz... “Cengiz Kurtoğlu’ndan dostlar tavernasını söyleyeyim” dedim. Anlamadık
dediler. “Bülent’ten ablan kurban olsun sana’yı söyleyeyim isterseniz” dedim. Kapattılar.

Niye kapatıyorsunuz...

Açan onlar değil mi?

AKP, Demet Akalın’a sordu.

Siz niye bize soruyorsunuz?

Yetenek sizsiniz...

Hülya Avşar’a sorun.

Kafasına ampul takıp mitinge çıkan Hakan Şükür’e sorun, Hakan Şükür’e... İçtimaya
çağrılınca koşa koşa tekmil vermeye giden Asker Bülent’e sorun... “Dar alanda kısa
paslaşma, top çevirme zamanı değil, pası isabet ettirme, gol atma zamanı” demişti
başbakanımız... Bu pozisyon gol olur mu? En önde oturan Rıdvan Dilmen’e sorun. Hatta,
madem mevzu federasyon... Referandumu potaya sokup, “12 Eylül’de çifte zafer
kazanacağız inşallah” diyen Basketbol Federasyonu Başkanı’na sorun.



Akil adam mı kalmadı memlekette?

Recep İvedik’e sorun.

Ezel’e, Polat Alemdar’a, Erman Kuzu’ya niye sormuyorsunuz... Film çevrilmiyor muydu
orada? Kameralar yok muydu Dolmabahçe kapısında? Çok gerçekçi rol mü yaptılar yoksa?

Balık Ayhan’a sorun.

Ahırkapı Roman Orkestrası çalsın.

O söylesin.

Domates

2002 Ekim...

Apo’nun idamı müebbete çevrildi. “AB’nin yolu Diyarbakır’dan geçer” denildi. AB’nin
merkezi Brüksel’de Kürdistan Ulusal Parlamentosu açıldı. Milli maç yaptık.

2003 Ekim...

AB’ye uyum çerçevesinde Kürtçe kursları açıldı. İsviçre soykırımı tanıdı. Milli maç
yaptık.

2004 Ekim...

Avrupa Parlamentosu, önce Leyla Zana’ya Sakharov Ödülü verdi, sonra Ermeni
Soykırım Kongresi’ne ev sahipliği yaptı. Milli maç yaptık.

2005 Ekim...



“Ermenileri şakır şakır katlettik, Kürtleri öldürdük” diyen Orhan Pamuk, Almanya’dan
Barış Ödülü aldı. Arjantin soykırımı tanıdı. İngiltere Prensi Charles, Türkiye’ye geldi. Milli
maç yaptık.

2006 Ekim...

Orhan Pamuk, Nobel aldı. Fransa, soykırım yok diyeni içeri tıkan yasa çıkardı. İngiltere
Kraliçesi’nin Türkiye’ye geleceği ve daha önce Suudi Kralı’nın madalya taktığı sayın
Cumhurbaşkanımıza şövalye nişanı takacağı açıklandı. (Taktı.) Milli maç yaptık.

2007 Ekim...

DTP Kongresi’nde “Türk denmesin, Türkiyeli densin” dendi. ABD Ohio soykırımı tanıyan
36’ncı eyalet oldu, Türkiye oha falan oldu. Orhan Pamuk, Nobel’den aldığı parayla ABD’de
ev aldı. Maliye Bakanımızın İngiliz vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Atatürk’e benzetilen
Kevın Kostnır, Çankaya Köşkü’nde 29 Ekim Balosu’na katıldı, Corc Kuluni’ye benzeyen
sayın cumhurbaşkanımızla tanıştı, Atatürk’le tanışmak için Anıtkabir’e gitti, vefat ettiğini
öğrendi, “Türkiye seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla omuzlara alındı. Milli maç yaptık.

2008 Ekim...

Ahmet Türk “Kürtler soykırıma uğradı” dedi. Türkiye’nin onur konuğu olduğu Frankfurt
Kitap Fuarı’na Türkiye’nin yarısını Kürdistan olarak gösteren harita asıldı. Atatürk’ü sarhoş,
dinsiz, âciz gösteren Mustafa filmi vizyona girdi. Milli maç yaptık.

2009 Ekim...

Kürt açılımı yaptık. Sonra, Habur’da teslim’iyet töreni yaptık. THY reklamından cukkayı
kapan Kevın’ın açılımı desteklediği ilan edildi. Ancak, “Cukkayı kaptığım doğru ama
açılımdan haberim yok” dediği için, şerefsiz ilan edildi. Ermeni açılımı yaptık.
Ermenistan’la milli maç yaptık, ev sahibi Bursa’yı faşist ve ırkçı ilan edip, Azerbaycan
bayrağını yasakladık.

2010 Ekim...

Apo’yla müzakere halindeyiz; “Siz G3’leri bırakın, bana 3G verin” dedi, cep telefonu



istedi. Murat Karayılan, Kandil’de basın toplantısı yaptı. AKP’yle BDP anayasanın
değiştirilmesi hususunda uzlaştı. Cemaatin kitabını yazan polis şefi, teröristlikten içeri
tıkıldı, Fethullah Hoca çiftliğine çağırdığı gazetecilere kol saati taktı. Atatürk’ün yatı
Savarona basıldı, kerhaneye döndüğü ortaya çıktı. İngiltere Kraliyet Enstitüsü Chatham
House, Kraliçe’nin şövalye nişanı taktığı sayın Cumhurbaşkanımıza onur ödülü takacak.
Milli maçımız var.

Ekim’ler böyle... Ya, hasat?

Onu da YÖK Başkanımız açıkladı, “Dışardan domates tohumu geliyor, içine öyle bi
genetik mekanizma yerleştirirler, 20 sene içinde biteriz, milletimizin neslini yok
edebilirler” dedi.

Aman diim ha...

Domates ekimine dikkat!

Maazallah, salça oluruz valla. 

The iki dil...

Kanyon:

Mhacka, Chakra, Macrocenter, W, Sushico, Bally, Bashqua, Scabal, Haaz, Mom-to-be,
Flower... “Allahım nerdeyim ben?” diye düşünüyordum ki, “Mars” Cinema yazıyor!

Yasai katsu curry

Ebi Raisukaree

Yaki Udon

Moyashi soba.



Nedir bunlar?

“Karateci” diyenler, yanıldı.

Mönü bu.

Pilav, tavuk, kabak filan.

İstinye Park:

N’fes büfe, Ta-Ze, Coquet, Hat Quarters, House Cafe, Milimetric, Anatolian Arts, Tırtıl
Kids, Topal Exclusive, Osmani, Biletix, Mania... Şeytan diyor, gir içeri “How much?” diye
sor.

– Buyrun...

– Kahve lütfen.

– Espresso, decaffeinate, cappucino, latte macchiato, cafe au lait, hot chocolate?

– Türk kahvesi yok mu?

– Maalesef...

– Su alayım o zaman.

– Normal mi, Pellegrino mu?

– Dizel olsun!

Ankara Cepa:

X-Side, Assortie, Pırlant, En Plus, Decorium, Medilife, Can Can Garage, Dryman...
Advantage Platinum’u yanınıza almayı unuttuysanız, sıkmayın canınızı, Mastercard Gold’la
ödersiniz artık... Başbakanımızın kankası, sponsor Remzi’nin mağazası da var, Ramsey.

Canım fast food çekti, çevirdim bi taksi, kapısında Yellow Taxi yazıyor, bindim,
radyoda Joy FM açık, şoför baktı ki bende Türk tipi var, Power Türk’e çevirdi, öndeki



arabanın arka camına yapıştırmışlar, baby on board, neyse geldik, ağız alışkanlığı tabii
“Thank you birader” dedim, “Okey abi” dedi.

Kelebekia, Aqua, Avangarden, Realty World, Pelican, Exen, My World, Incity, Kentplus,
Uphill Court, Fibalife, Sunflower, Antrium, Millenium, Elysium, Bosphorus, Riverside,
Residence filan... Gaziantep olmuş Antepia! Maraşium’la Urfaqua yakındır.

Ankara Kent Park:

Prestige Sinema, Tobacco Shop, Kuki House, Burger Story, Timboo Cafe, Most Life
Club... Pantolonu yıkatıyorsun Dry World, kaportayı yıkatıyorsun Oto Hammam.

BDP’liler “Biz bundan sonra market, manav, lokanta etiketlerimizi Kürtçe yazacağız”
dedi, ortalık ayağa kalktı.

Sordum Kürt arkadaşlarıma, “Ew hurme ki tu duxi, rojek be te buxurine” deniyormuş...
“Zamanında yenen hurmalar, gün gelir tırmalar” yani!

Özerk

Diyorsunuz ki:

“Nerden çıktı bu özerklik işi?”

Önce sorayım...

Kürt vatandaşlarımız yarın öbür gün ayrılır giderse, hangi bölgemiz olur bu?

Marmara mı?

Ya da şöyle sorayım...



Kendini Laz tabir eden vatandaşlarımız özerkliğe özenirse, hangi bölge gider?

Ege mi?

Şablon kafamızda hazırdır.

Lego gibi.

Önünüze harita koymadığım halde, şak diye bilir, tık diye ayırırsınız yukarıdaki
sorularımın cevabını... Çünkü, ilkokuldan beri zihnimize kazınmıştır. Ezbere.

Türkiye yedi bölgedir.

Peki, niye yedi bölgedir?

Niye sekiz değildir mesela?

Ya da altı, dokuz?

Akdeniz’i ele alalım...

Akdeniz diye ayrı bi bölgemiz var ama Akdeniz Valisi yok, o halde niye Akdeniz diye
ayrı bi bölgemiz var? Akdeniz diye özel lakap takmasaydık, ne olacaktı yani, oralarımız var
olmamış mı olacaktı?

İklim, bitki örtüsü, coğrafi konum filansa eğer... Denizli’ye Afyon mu daha çok benzer,
Balıkesir mi? Neden Afyon Ege’dedir de, Balıkesir Marmara’dadır?

Denize kıyıysa mesele, Bilecik niye Marmara’da, kıyısı mı var? Ege sahilinde midir
Uşak? Tokat ve Çorum neden Karadeniz’dedir? Onlar Karadeniz’e dahilse, Çankırı neden İç
Anadolu’ya dahildir? Eskişehir ile Kütahya’nın farkı nedir ki, farklı bölgelerdedir?

Hiç sormayız kendimize...



Öyle dendiği için, öyle kabul ederiz.

Çünkü...

Mustafa Kemal öldükten sonra, 1941’de, Birinci Coğrafya Kongresi’ni topladılar. Saygın
coğrafyacılarımız masaya oturmaya hazırlanıyordu ki, Almanya, Fransa, İngiltere ve
ABD’den “Biz bu işlerde tecrübeliyiz, yardımcı olalım” teklifi geldi... E iyi niyetle yardımcı
olmaya gayret eden bu ülkelere “hayır” denmedi tabii, “Buyrun, yardımcı olun” dendi.

Profesörler gönderdiler.

Bi yardımcı oldular...

Türkiye yedi bölge!

Hesapta “üniter devlet”in haritası çizilecekti, elâlemin yardımını yardım zannettiler,
kaş yapalım derken, göz çıkardılar, oturup, memleketi güzel güzel yediye böldüler... Lego
gibi.

Parçalar boyandı...

Yerlerine tak’ıldı.

Aynı’lıklar değil, ayrı’lıklar benimsetildi.

Sök’meye hazır hale getirildi.

Bilmiyorum, “nerden çıktı bu demokratik özerklik” meselesini yeterince açık
anlatabildim mi!

Bedelli



Anlamadığım şu...

Kaç paraysa ödeyeceksek, niye “er” oluyoruz?

Hem papelleri sayacaksın.

Hem en altta kalacaksın.

Adalet mi bu?

2 bin dolar fazla verip, albay olmak istiyorum belki... Parasıyla değil mi?

Yapılacaksa, tam yapılsın.

Tarifesi yayınlansın...

Yüzbaşı, adı üstünde, yüz dolar.

Binbaşı, bin dolar.

Ya general?

Hepsini içeri tıkıyorlar, paramızla rezil olacak kadar keriz değiliz herhalde!

Peşin peşin tezkere...

Taksit taksit ödensin.

2 al, 1 öde kampanyası yapılsın.

İki biraderin biri bedavaya gelsin.

Bonus’la teşvik edilsin...

En az üç gönderene, F16’yla yemin törenine gidiş-dönüş bileti verilsin.



Durumu iyi olan kombine alsın.

Kendi gitmesin.

Çocuğu gitmesin.

Torunu da gitmesin.

– Askerliği nerde yaptın?

– Locada.

Tankçı, topçu meşakkatli; yeni sınıflar oluşturulsun mesela... “Bokumda boncuk var
tümeni” kurulsun. “Babam sağolsun tugayı” kurulsun. Parası hangisine yetiyorsa, oraya
gitsin.

İlla da gidilmesin zaten...

İsteyen, kendi yerine adam göndersin.

Vatanını çok seven, iki tane göndersin.

“Çok yurtsever insandır, hayır için her sene birini gönderir” filan...

Bi bölük gönderene, madalya verilsin.

Daha olmadı...

“Tırışkadan ameliyatla dikiş attıranlar vakfı” kurulsun. Zeki çocuklara askerlikten
sıyırma bursu verilsin... E hem aklı yok, hem parası, marş marş, askere onlar gitsin.

Buse

Hisar, Kuruçeşme, sahil boylu mu?

Arnavutköylü mü, Ortaköylü mü?



Kız sen İstanbul’un neresindensin...

Emirgân, Bebek, Aşiyanlı mı?

Sarıyer, Tarabya, İstinyeli mi?

Yeşilyurt, Florya, Bakırköylü mü?

Kız sen İstanbul’un neresindensin...

Erenköy, Kadıköy, Üsküdar’dan mı?

Esentepe, Yıldız, Beşiktaş’tan mı?

Buseciğim...

Sen İstanbul’un neresindensin?

Halkalı’da oturuyordu Buse...

Yarımburgaz Mahallesi’ndeki Bosphorus City’nin önündeki tarlalardan Kimsesizler
Mezarlığı’na çıkmıştı ki, lağımı geç Altınşehir’dir, bomba patladı.

(Altınşehir’in adı hem altın, hem şehir ama bildiğin mezra... Sokakta bulunan sahipsiz
cesetleri gömerler Kimsesizler Mezarlığı’na... Yapayalnız binlerce insan vardır, Türkiye’nin
en kalabalık şehri İstanbul’da... Mezarlık manzaralı Bosphorus ise, 1 milyon dolara.)

Görüldüğü gibi, Buseciğimin ikametgâh durumu uymuyor o şarkıya... Güya İstanbul’da
yaşıyordu ama yoktu o satırlarda... Çünkü, şarkılarımızdaki romantizm yok artık
İstanbul’da.

Milyonerle zilyonerin kıç kıça, azınlığın İsviçre gibi, çoğunluğun Afganistan gibi
yaşadığı, insanların gülümsemediği, birbirine selam vermediği, komşusunu tanımadığı,
örgütlerin cirit attığı, yuvalandığı, kim kime dum duma, vahşi bir şehir burası... Rant
yağmasıyla, oy avcılığıyla servet kazanırken insanlığını kaybeden; ülkenin öbür ucu
yanarken, şehit tabutları yağarken, ee-eh bana ne diye, eğlenceye doludizgin devam



eden... Gazi Mahallesi’nde, Okmeydanı’nda Ümraniye’de atılan molotofları, sanki başka
ülkedeymiş gibi televizyondan seyreden... İlelebet böyle yaşamaya devam edebileceğini
zanneden, yabancılaşmış bir şehir.

Buseciğim, milattır...

Türkiye’nin en zengin şehrinde, çavuş babasının maaşı yetmediği için dershaneye
gidemeyen, ücretsiz Mehmetçik Dershanesi’ne gitmeye çalışırken hayatını kaybeden
Buseciğim.

Umursamazlığın kaçınılmaz sonucu olarak, çok uzakta zannedilen terör artık
buradadır...

Ve, bir tatlı huzur çok uzaktır artık İstanbul’a.

Apo Paşa

“Apo’yu paşa yapalım.

Maaş bağlayalım.

Bodrum’a gönderelim.”

Öneri bu.

Apo şimdi bitti işte!

Birincisi, paşaları kimse sallamıyor artık, matah bi mevki değil... İkincisi, devlet
memuru maaşıyla Bodrum’da yaşanmaz, anca sürünülür. Üçüncüsü ise...

Maça Kızı’nda güneşlenen Apo, “Bizden Kaçmaz” objektiflerine yakalandı, azz sonra...



Fink’e damsız girmeye çalışan Apo, kapıdaki goriller tarafından dövüldü, birazdan... Flaş,
flaş, flaş, Apo’nun Lerzan Mutlu’ya güneş yağı sürdüğü doğru mu, yılın magazin bombası
“Mega Magazin”de... Gümüşlük’te romantik gece, Apo’yla paparazzilere yakalanan ünlü
manken, aşk dedikoduları için ne dedi, birazdan... “Bu memleket bitmiş kardeşim” diye
bağırdı, Halikarnas’ın kapısında cüzdanı çalınan Apo’nun isyanı, azz sonra... Cemil
İpekçi’nin Apo için tasarladığı Bodrum sandaletleri, Türk televizyonlarında ilk kez, “Mega
Magazin”de... Apo’ya bir birayı 30 liraya kakaladığı için gözaltına alınan bar sahibi, “Irkçılık
suçlamasını kabul etmiyorum, ben Türk-Kürt ayırmadan herkese geçiriyorum” dedi,
birazdan... Flaş, flaş, flaş, Apo botoks mu yaptırdı, azz sonra!

Şaka bir yana...

“Paşa yapılsın, maaş bağlansın, Bodrum’a yerleştirilsin” önerisini duyunca, Apo bile
üzülmüştür herhalde halimize, “Vah vah” demiştir içinden, “Allah kimseyi bunların
durumuna düşürmesin” demiştir.

“Kim”yager...

Alt kimlik üst kimlik, hepimiz Ermeni’yiz, atalarımız Truvalıydı, galiba İyonyalıyız falan
derken, olacağı buydu... Bir gazete anket yapıyor: “Biz kimiz?”

Toplum mühendislerini biliyorduk...

Bunlar kim’yager...

Onun için soruyorlar millete:

“Biz kimiz?”

Ben söyleyeyim...

Sizi leylekler getirdi yavrum.



İnsan durup dururken, kendine DNA testi yaptırır mı kardeşim...

“Acaba ben kimim?”

Şüphen mi var?

Düşünsenize, koskoca gazetenin kelli felli yazarları, almışlar ellerine saç örneklerini,
Adli Tıp’ın kapısını çalıyor. Tak tak tak...

– Kim o?

– Bilmiyoruz... Onun için geldik.

Aslında bu belirsizlik, gazetelerin tiraj artırması için promosyon vesilesi bile olur.

Şöyle bir reklam mesela...

“Tarot falıyla kim olduğunu öğren!”

Gönderiyorsun, doğum tarihim şu, annemin kızlık soyadı bu, rumuz cami avlusu...

Kart açıp, açıklıyorlar:

“Müjde... Japon’sunuz.”

Veya...

“Yükselen burcu Kova olan Oğlaklar, bu ay kendini Pakistanlı hissedebilir... Ama
sevdiğinizden alacağınız bir haber, karmaşık duygular içine girmenize sebep olacak...
İtalyan olmak için güçlü arzular hissedeceksiniz.”

Ya da tıbbi tavsiyeler...

“Türk’üm diye üzülmeyin... Eğer normal bir Türk’seniz, yani patolojik değil, ailevi
nedenlerle Türk’seniz, kahvaltıdan sonra green card alın, geçer.”



Uzun lafın kısası...

Eveleyip gevelemeyin.

Açık açık yazın şunu, siz de kurtulun, biz de kurtulalım:

“Kimliğimi kaybettim... Hükümsüzdür.”

Mustafa Kemal Atatürkiyeli...

“Bi Alman, bi Fransız, bi İngiliz, bi Türk, bi adaya düşmüşler, Türk olanı ‘Bundan sonra
fıkralarınızda bana Türk demeyin, Türkiyeli deyin’ demiş...”

Gel de gülme birader.

“Ne mutlu Türk’üm diyene” deyince, ırkçılık, faşistlik filan oluyormuş, “Türkiyeli”
diyecekmişiz...

Alman de.

Fransız de.

İngiliz de.

Aman diim, Türk deme.

Türkiyeli bayrağı de, mesela.

Türkiyeli silahlı kuvvetleri.

Türkiyeli havayolları.

Türkiyeli milli takımı.



Türkiyeli lirası.

CNNTürkiyeli.

Tarihi de baştan yazmak zorunda kalacağız anlaşılan, Jöntürkiyeliler falan... Veya,
Kuzey Kıbrıs Türkiyeli Cumhuriyeti... Türkiyelimenistan.

Türkiyeli hamamı.

Türkiyeli lokumu.

Hidayet Türkiyelioğlu.

Beyazıt Öztürkiyeli.

Fenerli Semih Şentürkiyeli.

Türkiyelian Şoray.

Türkeş mevzuuna, hiç girmeyeyim!

Alt kültür, üst kültür diye paldır küldür dalarsan meseleye, altını üstüne getirirsin
memleketin işte böyle... Ve, “Tabii canım, doğrusu ne mutlu Türkiyeliyim” diyene sorarım;
etnik kökeni ne olursa olsun, var mı artık “mutlu” olan hiç kimse, bu zihniyetin yönettiği
ülkede?

Tekirdağ

THY düştü...

Gövdesi bölündü.



O “bölünen” uçaktakilerin...

Kaçı Türk’tü acaba?

Kaçı Kürt’tü?

Adı Tekirdağ...

İçindekiler İzmirli mi, Muşlu mu?

Kaç tanesi Alevi mesela?

Business class Sünni mi yoksa?

Pilot AKP’ye oy vermiş olabilir mi?

Ya hostesler...

CHP’li mi, MHP’li mi?

“Uçak uçarken” tartıştığımız konuların saçmalığını anlatmaya çalışıyorum...

Yara kaşır gibi “biz kimiz” anketi yapanların, fenalığını.

Ölümün etnik kökeni olur mu arkadaş?

Korkunun mezhebi olur mu?

Hiç tanımadığın halde “İnşallah kurtulmuşlardır” diye mırıl mırıl dua ettiğin insanların,
hangi partiye oy verdiğinin bir önemi var mı? Kaç belediye koltuğuna bedeldir, o uçaktaki
bir can?

Ha bire “aynı gemideyiz” derler...

İşte bakın, aynı uçaktayız.

Kaderimiz ortak.



Karada da, denizde de, havada da.

Aynı yolun yolcusuyuz.

Hep başımıza bi felaket geldiğinde mi “tek yürek” olduğumuzu hatırlayacağız?

Çığlığın anadili olur mu?

Girmeyeceğim bugün, salaklığa, kazmalığa... Sırf “onlardan” olduğu için alakasız
adamların yetkili makamlara kurulmasına girmeyeceğim... Motor kopmuş diyorlar,
normaldir, şaşmam.

Demem o ki...

Türkiye “mozaik” değildir.

Bu kazada da olduğu gibi...

Kayıplarımıza rağmen “mucize”dir.

Faciadan çıkan mucize.

“Gövde’’nin kıymetini bilmek lazım.

Şehit ağacı

İşlerine geldiği zaman “Hepimiz Ermeni’yiz” der bunlar, işlerine geldiği zaman “Bunun
anası Ermeni” der... Halbuki, ne hepimiz Ermeni’yiz, ne de bir annenin Ermeni olmasıdır
önemli.

Bakın, hazır “Soy önemli soyyy” diye bağırılırken, yaşanmış öykü anlatayım size.



Derviş Özer, tıp doktoru. Aynı zamanda, heykeltıraş. 90’lı yılların başı... Tatile
giderken, Afyon’da mola verir. Çay bahçesine kalabalık bir grup insan gelir o sırada, üstleri
başları perişan, alayı gariban, ağlamaktan gözleri şişmiş... “Hayrola?” der.

Şehit cenazesi taşıyan köylülerdir.

O gün 3 yaşında olan ve ortalıkta neşeyle hoplayıp zıplayan kızına bakar, bir de
köylülere... Bir yanda saçının telini dünyaya değişmeyeceği evladı, bir yanda evladını
vatan için toprağa vermiş baba... Utanır.

“Bi şey yapmalıyım” der.

“Bu çocukları ölümsüzleştirmeliyim.”

“Şehit Ağacı” projesi hazırlar.

Terör şehitlerini künyelere yazacak, künyeleri ağaca takacak, çocukların birer yaprak
gibi ebediyen salınmasını sağlayacaktır o ağacın dallarında...

Hayata geçirmek için aradığı fırsatı, anca 2003’te bulur. Resim Heykel Müzesi’nin açtığı
yarışmaya katılmaya karar verir. İstanbul’a gelir, künyeleri almak için Tahtakale’ye gider.
Sorar soruşturur. Herkes aynı adresi verir. Ermeni bi usta...

Dükkâna girer, anlatır... O güne kadar hiç düşünmediği detaya dikkat çeker Ermeni
usta, “Paslanmaması lazım” der, “Evlatlarımız ebediyete kadar ışıl ışıl olmalı.”

Olmalı ama en pahalısıdır o bahsettiği künyeler, tanesi 1 lira 25 kuruş... “Ticari iş değil
bu, takma kafana” der Ermeni usta, “Vatan işi” der... 5’te 1 fiyatına, kâr falan almadan,
hatta zarar ederek, 25 kuruştan verir. 3 bin künye... “Haftaya gönderirim” der. Tam
gününde gönderir.



Sonra, kısmet olmaz, araya başka işler karışır, hazırlandığı yarışmaya katılamaz
heykeltıraş... Künyeleri paket halinde evinin deposuna kaldırır. Taa ki, amacına ulaşacağı
2009’a kadar.

Ankara Kızılcahamam Belediyesi, Şehit Fatih Duru Parkı yapmaktadır. Başvurur...
Belediye “Başımızın üstünde yerin var” der... Kurumuş bir sedir ağacı, gövde olur.

Ancak, bi sorun vardır... Şehit sayısı 6 bini geçmiş, eldeki künye sayısı ise sadece 3
bindir.

Parkın açılışına yetişme kaygısıyla, İstanbul’a gelmez, Ermeni ustanın ismini
telefonunu da kaydetmemiştir, internete girer, eksik künyeleri tamamlamak için askeri
malzeme satan tüccarlarla temasa geçer. “Paslanmaz istiyorum” der. “Abi merak etme,
künyenin kralı bu” garantisi verirler. Zaman dar... Ermeni ustanın 25 kuruştan sattığı
künyeleri, 1’er liradan alır.

Tek tek isimleri yazar, takar sedir ağacının dallarına, Cumhuriyet Bayramı’nda açılışı
yapılır. Medya ilk gün hücum eder, Türkiye ağlayarak seyreder, sonra unutulur gider.

Ve, kış...

Sadece tebrik yağmaz tabii.

Yağmur da yağar.

Şehit Ağacı’nın 3 bin yaprağı ışıl ışıl parlıyor hâlâ... Gerisi paslandı.

“Vatan işi bu, evlatlarımız ebediyete kadar ışıl ışıl olmalı” sözü kulağında çın çın
çınlayan heykeltıraş, ağlayarak, tek tek değiştirmek zorunda kaldı, Türk tüccardan aldığı
künyeleri.



Bize de, bu satırları yazmak kaldı.

Yüreğimizdeki isyanla...

Soy sop filan değildir önemli.

Milleti kimin soy’duğudur.



Bu iş en büyük adalet sarayını yapmakla, yani binayla filan olsaydı, yargıtay başkanı
müteahhit olurdu.

Tay...

Tay’a binerken, tay’ming hatası yapıp, yere yapışmasından belliydi aslında...

Tay’yip Erdoğan’ın başı tay’larla dertte.

Yargı’tay.

Danış’tay.

Sayış’tay.

Kaderin cilvesi mi desek, elastiki Türkçenin kıvraklığı mı, bilmem...

Yargı’tayyip.

Danış’tayyip.



Sayış’tayyip.

Kendisinden istenen sadece bu.

Bakın, İngiltere mesela, Türkiye Cumhuriyeti’nden 900 sene eski ama anayasası yok.

Yasa şart değildir çünkü.

Hukuk yeterlidir.

Açın anayasamızı, bakın...

“Kadın” ve “erkek” kelimeleri ikişer kere, yani “eşit” sayıda geçer.

Zaten 10’uncu maddesi de, teorik olarak “kadın ve erkek eşittir” der.

Pratikte öyle midir?

Yasa “eşittir” hukuk değildir...

(Aslına bakarsanız, o nedenle yasa fakültesi denmez, hukuk fakültesi denir.)

Peki nedir?

Hiç eğip bükmeyelim lafı...

Yargıtay’yip.

Danıştay’yip.

Sayıştay’yip.

Kendisinin istediği budur.



Pivot hâkim...

“Hayır diyen darbecidir” diyen Başbakan, suçsuz bulundu... “Evet diyen gaflet
içindedir” diyen Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı, suçlu bulundu.

PKK’yı buyur edip halay çektirdiler. Hizbullah’ı sokağa salıp halay çektirdiler. Anne-
babasıyla yemek yiyen bebeleri sigaya çekip, gözaltına almaya kalktılar.

(İmza vermeye gelmeyen domuz bağcılara bir hafta dokunmadılar, hepsi vınn... Efendi
gibi her sabah imza vermeye geleni, demek ki suçlu bu diye, operasyon yapıp
tutukladılar.)

Cep telefonundaki numaraları “delil” kabul edilip, hapse tıkılan teğmenin cep
telefonuna, bizzat polis tarafından, dinci terör örgütü üyesinin cep telefonu rehberinin
monte edildiği ortaya çıktı. Teğmen 29 aydır içerde... “Suç delili” rehberin sahibi olan kişi,
dışarda.

(Son durum şu: Kurucusu olduğu iddia edilen Ergenekon örgütünün kurulduğu tarihte
ilkokul üçüncü sınıfta olduğu için... Henüz 9 yaşındayken, devleti yıkmak için, 85 yaşındaki
İlhan Selçuk’un yardımcısı olamayacağı için... Terörist denilen “kaynana”sına kısa mesaj
atmış gibi görünmekle beraber, aslında “bekâr” olduğu için... Zaten “delil” kabul edilen
telefon numaralarının da yalan olduğu ortaya çıktığı için... Tutukluluk halinin devamına!)

Deveyi havuduyla götür, serbest.

Islık “çal...”

Suç.

Ağzını burnunu kıran, kafasına tabanca dayayıp, baltayla tehdit eden kocasına karşı
koruma isteyen kadıncağızın talebi reddedildi... Delik deşik ederek öldürdü manyak herif,
göğsünden girip sırtından çıkan 26 santimlik kasap bıçağının “öldürücü olmadığı”na karar



verildi.

Haliyle diyorsunuz ki...

Nasıl oluyor da oluyor?

Şöyle oluyor...

Adliye’ye zabıt kâtibi almak için çağrı yaptılar, binlerce üniversite mezunu işsiz
başvurdu, sınavı geçen adayların mezurayla boyunu ölçtüler, 1,75’ten kısa olanları
elediler!

1,75 zabıt kâtibi

1,85 savcı

1,90 hâkim

Yargıtay Başkanı Tanjeviç

Danıştay 12 dev adam

Şaka bir yana, başbakanımızın bu boyla özel yetkili savcı olması normal de...

Adalet Bakanı’nın bu şartlarda değil zabıt kâtibi, mübaşir olması bile imkânsız yani.

155 ada, 27 numara...

HSYK seçimleri yapıldı...

Seyrediyorum televizyonda, genç bir savcı, oy vermek için sırasını bekliyor, kucağında
5-6 yaşındaki kızı, meğer eşi de hâkimmiş, haliyle o da oy kullanmaya gelmiş, hâkim anne
çıkacak, savcı baba girecek, “Çocuğu bırakacak kimsemiz olmadığı için beraberimizde
getirdik” diyor.



Beyşehir.

Hacıakif Mahallesi.

Kapıda ambulans.

Üç katlı apartmanın giriş dairesinden battaniyeye sarılı cansız bir beden çıkarıyor
polisler, suratları allak bullak... Savcı nezaret ediyor, neler görmüş o güne kadar ama bu
başka, duygusal olarak darmadağın... Battaniyenin içinde bir kız çocuğu var çünkü.

Tavana asmış kendini.

Bakıyorlar sağa sola.

Öğrenci kimliği...

Henüz 14 yaşında.

Bekliyorlar biraz, ne gelen var eve, ne giden... “Annesinin arkadaşıyım” diye telefon
eden bir kadının ihbarıyla geldikleri adreste, cenazenin sahibini arıyorlar. Kadını
buluyorlar. “Annesi nerede?” diye soruyorlar... 10 gün önceki fuhuş operasyonunda içeri
tıkıldığı ortaya çıkıyor.

Ya babası?

Anneyi tanıyan kadın, babayı tanımıyor, “Ana-kız yaşıyorlardı” diyor. Komşulara
soruyorlar. Bilen yok. Zaten 15 gün önce taşınmışlar, tüm bildikleri bu... Ev kiralık. Ev
sahibi bulunuyor. “Kadınla adam geldi, evliyiz dediler, adam eczacı kalfasıymış, parada
anlaştık, verdim” diyor. Eczacı kalfası denilen adamı soruşturuyorlar... Kocası değil. Eczacı
da değil. O da içerde. Aynı operasyondan.

Son çare muhtar... Muhtara gidiliyor. Evet, 15 gün önce taşınmışlar ama ana-kız
kayıtlı, adam yok, Aksaray’dan gelmişler Beyşehir’e, Aksaray’daki eski adresi veriyor
muhtar... Aksaray’a soruluyor. Dram büyüyor. Babası, dört sene önce birini öldürmüş,



cezaevinde yatıyor.

Üstelik, baba öz baba değil... Canına kıyan kızın, gayrimeşru ilişkinin meyvesi olduğu,
annesinin bu adamla evlendiği, adamın da kızı nüfusuna geçirdiği ortaya çıkıyor.

Okula soruluyor. Öğretmenlerin başından aşağı kaynar su dökülüyor. Çünkü, ne ananın
içeri tıkıldığından haberleri var, ne babadan, ne de kızcağızın kendini astığından... Yeni
öğrenci, derslerinde başarılı, yürüyerek gelip gidiyor, yalnız; tüm bildikleri ev adresi.

Ana içerde.

Babalık içerde.

Ana yıllar önce reddedilmiş, akraba yok, varsa da, nerede olduklarını bilen yok.

Kız tek başına... Morgda.

Beyşehir Belediyesi yıkatıyor talihsiz körpenin bedenini, götürüp, Merkez Çarşı
Camii’nin musalla taşına koyuyor. Öğle namazından çıkan cemaat kılıyor hiç tanımadıkları
hemşerilerinin namazını, âdetten ya, haklarını helal ediyorlar... Alıyorlar omuzlara tabutu,
cenaze arabasına yüklüyorlar, onlar da götürüp şehir mezarlığına defnediyor.

Böylece, kim olduğu bilinmeden, o güne kadar hiç merak edilmeden, oradan oraya
savrulan... Kalabalıklar içinde tek başına yaşadığı 14 senelik ömründe, sanırım ilk kez
“adresi” oluyor.

155 ada.

27 numara.

Koca koca yazarlar demokrasi, hak-hukuk filan gibi koca koca laflar döşenirken yazmak



istedim, başka seçeneği kalmayan, tavana asılı küçük kızı.

Bırakacak kimsesi olmadığı için kendi çocuğunu kucaklayıp “adalet oylaması”na getiren
ana-babalar okusun diye yazmak istedim... Karar verirken, başkalarının çocuklarını da
kucaklasınlar diye.

Yoksa, senden olan senden olmayan’ların listesini manşetlere assan n’olur asmasan
n’olur.

Münevver

Güncel konuları yazarım, vatandaş ne konuşuyorsa onu... Ama aylardır konuşmamıza
rağmen, çok okunduğunu bildiğim halde, kafası kesilip, çöp tenekesine atılan Münevver’i
yazmadım.

“Neden?” derseniz...

Polis muhabiri olarak başladım.

İlk haberim, cinayet.

Zordu.

Öldürülen kişinin tek kare vesikalık fotoğrafını alabilmek için, sivil polis kılığına
girmiştim. Gazeteci falan giremezdi o evlere çünkü... Hatta mahalleye giremezdi.

Sonra?

Sonra bi haller oldu bize...

80’lerin sonuna doğru, cinayet mahalline gitmemize gerek kalmadı... Cinayet mahalli
bize gelmeye başladı! Telefon ediyorduk, öldürülen kişinin ailesi fotoğraf albümünü



koltuğunun altına koyup, getiriyordu.

Önceleri araç gönderiyorduk... Baktık ki, zaten teşne, “Taksiye bin, gel” demeye
başladık. Komşular da gelsin diye minibüs tutanı bile gördüm.

Ve, 90’ların başı...

Zahmet edip aramıyorduk artık, “Cinayet oldu, fotoğrafları getireyim mi hemen?”
telefonları gelmeye başladı. E hangi birini basacağız... “Öldürülen kız güzelse getir”
demeye başladık.

90’ların sonuna doğru...

Şımardı maktul aileleri!

Özel televizyonlar çıktığı için, gazetelere yüz vermemeye başladılar... “Senin tirajın ne
kadar ki?” diye küçümsüyorlardı. Biz kuru kuru fotoğraflarını vermeye çalışırken,
televizyonlar şakır şakır düğün videolarını yayınlıyordu kurbanların... “İşte görüyorsunuz
sayın seyirciler, boğazını testereyle kestiği geline bileziği böyle takmıştı katil” filan.

Milenyum geldi ardından.

2000’ler.

Öldürülen kadının tatil videosu, katledilen çocuğun sünnet videosu falan kesmemeye
başladı... “Evine canlı yayın aracı gönderelim, çocuğunu nasıl öldürdüler çık anlat” demeye
başladık ana-babalara... Kabul ettiler.

Ama bir pürüz vardı...

Canlı yayın araçlarının parasını sokaktan toplamıyorduk, fazla masraf oluyordu.

“Çok istiyorsan, gel, stüdyoda anlat” demeye başladık; onu da kabul ettiler.

Bu sefer, başka bi pürüz çıktı ortaya... Özel televizyon sayısı belki yüz tane,



öldürülenin anası babası sadece iki kişi... Arz-talep meselesi nedeniyle, karaborsa oluştu
haliyle...

“Şu kadar veriyorum” diyene çıkmaya başladılar... “Şu kadar” verenlerin reytingi arttı...
“Şu kadar” verenlerin reytingi artınca, “Bu kadar veriyorum” diyenler çıktı. Tadını
almışlardı... “Para mara vermem” diyen bizim gibilerin hayatı gene zorlaştı.

Sektör haline gelmişti bir ara...

“Aracı”lar gidip geliyordu, makul komisyonlarla... Allah’tan medya patronları musluğu
kesti de, haber için para ödenmekten vazgeçildi.

Zaten izlenmiyordu eskisi gibi...

Münevver’e kadar taa ki.

“Aydın kimse” demek Münevver.

Aydın kimselerin, para karşılığında her türlü katakulliyi çevirdiği bir ülkede,
Münevver’in babasının öbürlerinden para istemesi gerçekten şaşırttı mı sizi?

Ya da şöyle sormalı belki...

Hâlâ şaşırabiliyor musunuz bu ülkede?

Çevreci tipler

– Dereleri sattınız mı?

– Satmadık.

– Ya ne yaptınız?

– Devrettik.



– Ha, o başka!

Yemin etse başı ağrımaz.

Rize’de derelerin üstüne kurulan hidroelektrik santralının açılışını yaptı Başbakanımız...
Ki, mahkemeliktir o santral, henüz kararı verilmemiştir... Yargı kararını filan beklemeden
kurdeleyi kesen Başbakanımız, “Bitakım çevreci tipler karşı çıkıyor” dedi.

İki ay önce...

Üç profesörümüz Bolu’da trafik kazası geçirdi, üçü de rahmetli oldu. Bir tanesi “Üçüncü
köprü İstanbul ormanlarını mahvedecek” şeklindeki rapora imza atan, Profesör Ahmet
Hızal’dı... Bir tanesi ise, İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör
Asuman Efe’ydi...  “Bitki Ana” olarak tanınıyordu.

Nereye gidiyorlardı?

Kastamonu’ya.

Loç Vadisi’ne.

Küre Dağları’nın milli park alanı içinde kalan Loç Vadisi’ne hidroelektrik santralı
yapmak isteniyordu ve ahali itiraz edince, mahkemelik olmuştu... Kastamonu İdare
Mahkemesi de, bu üç saygın profesörümüzü “bilirkişi” tayin etmişti... “Gelin, yerinde
inceleyin, ağaçlar katledilecek mi, çevre zarar görecek mi, rapor yazın, ona göre karar
vereyim” demişti.

Çevreci tipler yani...

Ve, maalesef kaza oldu, bilirkişi heyeti öldü. Ama, içimi sızlatan sadece bu değil... O
kaza, tüm basınımızda haber yapıldı. “Bitki Ana”nın tüm gazetelerimizde, tüm



televizyonlarımızda “hep aynı fotoğraf”ı yer aldı. Hep aynı vesikalık fotoğraf...

Akbil kartından alınmıştı.

Çünkü... Ömrünü memleketin ormanlarına adayan “Bitki Ana”, o feci kazada hayatını
kaybedene kadar, tek bir kare bile haber olmamıştı Türk basınında!

Ne bir üniversite fotoğrafı.

Ne bir konuşma fotoğrafı.

Çantasından Akbil vesikalığı çıkmasaydı, o güne kadar kendisinden tek satır
bahsetmeye tenezzül etmeyen Türk basını, fotoğrafsız vermek zorunda kalacaktı “Bitki
Ana”yı.

Dolayısıyla...

Dereleri, ormanları haşat eden santralları “şahane oluyor” diye gümbür gümbür
manşet yapan Türk basınına, “bitakım çevreci tipleri” şikâyet etmekte haklı...

Kim oluyor ki, o çevreci tipler?

Hangi hakla pişmiş aşa su katıyorlar?

Göstermeyin kardeşim bunları.

Konuşturmayın. Yazmayın.

Sağır sultan

AB Komiseri Olli Rehn, “Türkiye’de şeriat tehlikesi olmadığını sağır sultan bile biliyor”
dedi.



AB parolamız ne?

“Uzun ince bir yol...”

Âşık Veysel.

Kördü rahmetli.

AB marşı ne?

9’uncu senfoni.

Beethoven.

O da sağırdı.

Hani diyor ya Başbakan...

“Gözleri var, görmezler!

Kulakları var, duymazlar!”

Vallahi haklı.

Bakın, kimmiş şahidi AB’nin?

“Sağır sultan.”

Etti, 2 sağır.

Bana sorarsanız, Anayasa Mahkemesi’ne gönderdiği savunmaya bu müthiş “delil”i de
eklemeli AKP...

“Bir tehlike olsaydı, o duyardı.



Beraatimizi talep ediyoruz.”

Ana, yasa

Ahalinin kıçında don yokken...

En az üç çocuk yapın denir.

“Ana” üç tane yapar.

“Yasa”ya uyar yani.

Çocuklar “ana” der, bizi dershaneye yazdır, “ana” yüreği bu, üçünü de yazdırır...
“Ana”nın eşi şoför, işten atılır, taksitler ödenemez, “yasa” gereği haciz gelir... “Ana”
eşyalarımı almayın, evimi satayım ödeyeyim der, avukatlar “yasa” gereği “ana”ya senet
imzalatır, 45 gün süre tanır... “Ana” çoluğu çocuğu toplar, “ana”dan üryan kiraya çıkar,
evine satılık levhası asar, alıcı çıkmaz, “yasa”l süre dolar, pi“yasa” ekonomisi çalışır, 1 800
liralık borç “yasa”l faizle 5 bin 250 lira olur... “Yasa” gereği “ana”yı içeri atarlar...
“Ana”sının hapse tıkılmasına sebep olduğunu düşünen evlat, satılık levhasını çıkarır,
yerine kendini asar... “Ana” hiç olmazsa cenazeye katılmak ister, “ana”lar ağlamasın
ayaklarıyla teröriste hoşgörü gösterilen ülkede, “ana”ya “yasa”k derler, “yasa” gereği izin
vermezler. Mahalle “yasa” bürünür, gazetelere haber olur, yetkililerin anca haberi olur!
Kaymakamlık “yasa” gereği devreye girer, Milli Eğitim “yasa”ya dayanarak borcu öder,
dershane “yasa”l olarak şikâyetinden vazgeçer, iş işten geçer, “ana, yasa”l olarak tahliye
edilir.

Bu satırların yazarı, son cümlede “ana” fikir olarak, ben böyle düzenin taa “ana”sını
demek ister... Gazetenin avukatları müdahale edip, aman sakın tamamlama derler,
“yasa” gereği.

Balyoz



Evli kadınlarımız iyi bilir.

Adam bi sene askerlik yapar.

Elli sene anlatır.

“Her sabah tam teçhizatlı 20 kilometre koşardık, kaplumbağa yedim, Foça’dan atladım
yüze yüze Gölcük’e geldim, denizaltıya mayın yapıştırdım, komutanın kızı bana hastaydı”
filan...

Hiç kimse askerde patates soyduğunu anlatmaz mesela... Kenef nöbeti tutarken
hatırası olanı duyamazsın. Ağaca bile tekmil verdi halbuki... Evde yapmaz, orda ha bire
yatak düzeltti.

Hatırlarsınız, tiyatrocu çıktı, “Kıbrıs’ta Rum askerini alnından vurdum, sonra 9 Yunan
askerini öldürdüm, et yiyemiyorum hâlâ, aklıma kokmuş cesetler geliyor” dedi. O sırada
kantinde olduğu ortaya çıkmasa, “Beşparmak Dağları’nı tek başıma aldım” da diyebilirdi...
Veya “Makarios’un rahibelerini yatağa attım” falan.

(Böyleyiz biz... Subaylarımızı, astsubaylarımızı, onların emri altında harbi harbi vuruşan
kahramanlarımızı tenzih ediyorum. Onlar anlatmaz zaten... Gerisi palavradır.)

Asker ocağındaki en büyük numarası mıntıka temizliği olanlar, hafta sonu çarşı iznine
çıkar, stüdyoya girer çünkü... Kafaya bandana bağlayıp komando bıçağı ısıran mı ararsın,
maket roketatarla mevzi alan mı... Tahtadan el bombasını ayak bileğine bağlayanı bile
gördüm. Alt tarafı 8 ay kısa dönem piyade oldum, devre arkadaşlarımın yarısı koluna
paraşütçü dövmesi yaptırdı iyi mi... Bize şarjörü dolu G3 bile vermediler, tankla fotoğrafı
olan var. Jete yaslanıp poz verene hiç kimse sormuyor nasıl olsa, “Birader, sen pilot
muydun?”

(Tırışkadan askerdim ama askeri suç dosyam kabarıktır... İlk hapis cezamı, nöbette
olmam gereken saatte bando bölüğünde tromboncuyla pinpon oynarken yakalandığım için
almıştım. Gariban bi Amasyalıyı kandırıp, onun yerine çarşı iznine çıktığımda da delirmişti
üsteğmen, bir hafta “disko”ya tıkmıştı beni... Ama en iyi aç aç biletini ben sattığım için, üç



günde affettiler.)

Hal böyleyken... Kimi, badanacı olduğu halde, karargâhta olduğunu, kozmik belgelerin
kendi elinden geçtiğini iddia eder. Kimi, paşanın kendisini oğlu gibi sevdiğini, bütün sırları
anlattığını söyler. Kimi de, gizemli bi hava vererek, “Yemin imzası attım, anlatamam” der.

Bu balyoz malyoz hikâyelerinin tek iyi tarafı bu olacak sanırım... Gerçekler ortaya
çıkacak.

Savcı soracak...

– Askerde n’aaptın?

– Kantindeydim efendim, valla.

– Ya sen?

– Bulaşıkçıydım, ekmek çarpsın.

Ski...

Fevzi Budak.

Kış oyunları yapılan Erzurum’un Milli Eğitim Müdürü.

AKP iktidar oldu, görevden kaydırıldı, hukuka başvurdu, haklı bulundu, Erzurum’a geri
döndü, gene “milli” formayı giydi, “milli” eğitim müdürü oldu.

Beş gün sonra...

Şırnak’a kaydırıldı.



Hukuka başvurdu, haklı bulundu, Erzurum’a geri döndü, gene “milli” oldu.

Bir gün sonra...

Ankara’ya kaydırıldı.

Hukuka başvurdu, haklı bulundu, Erzurum’a geri döndü, gene “milli” oldu.

Bir gün sonra...

Muş’a kaydırıldı.

Hukuka başvurdu, haklı bulundu, Erzurum’a geri döndü, gene “milli” oldu.

Beş gün sonra...

Ankara’ya kaydırıldı.

Hukuka başvurdu, haklı bulundu, Erzurum’a geri döndü, gene “milli” oldu.

Bir ay sonra...

Kütahya’ya kaydırıldı.

Hukuka başvurdu, haklı bulundu, Erzurum’a geri döndü, gene “milli” oldu.

Bir ay sonra...

Çanakkale’ye kaydırıldı.

Hukuka başvurdu, haklı bulundu, Erzurum’a geri döndü, gene “milli” oldu.

Üç ay sonra...

İstanbul’a kaydırıldı.



Hukuka başvurdu, haklı bulundu, Erzurum’a geri döndü, gene “milli” oldu.

(Başbakanımızın askerlik arkadaşı olan AKP milletvekili adayı, üç defa Fevzi’nin
makamına kaydırıldı... Fevzi üç defa hukuka başvurdu, Başbakanımızın askerlik arkadaşını
üç defa kaydırdı.)

Üç ay sonra...

Ankara’ya kaydırıldı.

Hukuka başvurdu, haklı bulundu, Erzurum’a geri döndü, gene “milli” oldu.

Beş ay sonra...

İstanbul’a kaydırıldı.

Hukuka başvurdu, haklı bulundu, Erzurum’a geri döndü, gene “milli” oldu.

Üç ay sonra...

Ankara’ya kaydırıldı.

Hukuka başvurdu, haklı bulundu, Erzurum’a geri döndü, gene “milli” oldu.

Bir ay sonra...

Hapse kaydırıldı!

Bir türlü oturamadığı koltuğunda yolsuzluğa kaydığı gerekçesiyle tutuklandı. Hukuka
başvurdu, serbest bırakıldı, gene hukuka başvurdu, gene haklı bulundu, Erzurum’a geri
döndü, gene “milli” formayı giydi, “milli” eğitim müdürü oldu.

Hastasıyım Fevzi’nin.

Şahane kayıyor...



Pinpon

Başsavcı’yı zart diye tutukladılar.

Erzincan’da.

Erzurum’a getirip, içeri tıktılar.

Yargıtay, Erzurum’a yazı yazdı.

“Dosyayı Ankara’ya gönder” dedi.

Erzurum yazıyı okudu...

Başsavcı’yı Ankara’ya gönderdi.

Dosyayı İstanbul’a gönderdi.

Yargıtay, İstanbul’a yazı yazdı.

“Dosyayı Ankara’ya gönder” dedi.

İstanbul yazıyı okudu...

Dosyayı Erzurum’a geri gönderdi.

Dosya Erzurum’a geri gidince...

Başsavcı da Erzurum’a gönderildi.

Yargıtay, Erzurum’a yazı yazdı.

“Dosyayı Ankara’ya gönder” dedi.

Erzurum yazıyı okudu...

Başsavcı’yı Ankara’ya gönderdi.

Dosyayı Diyarbakır’a gönderdi.

Yargıtay Diyarbakır’a yazı yazdı.



“Dosyayı Ankara’ya gönder” dedi.

Diyarbakır yazıyı okudu...

Dosyayı Erzurum’a geri gönderdi.

Dosya Erzurum’a geri gidince...

Başsavcı da Erzurum’a geri gönderildi.

Yargıtay Erzurum’a yazı yazdı.

“Dosyayı Ankara’ya gönder” dedi.

Erzurum yazıyı okudu...

Başsavcı’yı Ankara’ya gönderdi.

Dosyayı gene Diyarbakır’a gönderdi.

Yargıtay Diyarbakır’a yazıyordu ki...

Diyarbakır gene Erzurum’a gönderdi.

Hadi bakalım Başsavcı da Erzurum’a.

Yargıtay tam Erzurum’a yazıyordu...

Erzurum dosyayı İstanbul’a gönderdi.

Başsavcı’yı Ankara’ya gönderdi.

Yargıtay, Başsavcı’yı tahliye etti.

Şu an itibariyle...

Hadise Erzincan’da.

Dava Erzurum’da.

Dosya İstanbul’da.



Başsavcı Ankara’da.

Bir arpa boyu yol gidilememiş gibi görünmekle beraber, durmak yok yola devam
kapsamında, Başsavcı 2 bin 500 kilometre, dosya 5 bin 500 kilometre yol yaptı.

Başsavcı’yla birlikte, Başsavcı’nın kızına ait olan ve gözaltına alınıp dosyaya konulan
Garfield, Cinderella, Bugs Bunny, Temel Reis ve Kırmızı Başlıklı Kız’ın da salıverilmesi
bekleniyor... Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz sayın seyirciler...

Gizli tanık tutanağı...

Araştırmacı gazetecilik var.

Soruşturmacı gazetecilik var.

Şimdi yeni moda çıktı:

“Sokuşturmacı” gazetecilik!

Geçen salı sabahı Star Haber’de Uğur Dündar yönetiminde toplantıdayız... Özel haber
müdürümüz Turgut Erat, “Erzincan Başsavcısı’nın içeri tıkılmasına vesile olan gizli tanıklar
telefon etti, söylemedikleri laflar tutanağa geçirilmiş, ifadeler palavraymış, Star Haber’e
çıkıp anlatmak istiyorlarmış” dedi... “Sen ne cevap verdin?” dedik... “Birincisi, gizli tanık
olup olmadıklarını bilemeyiz. İkincisi, gizli tanıkları deşifre etmek suçtur. Üçüncüsü, derhal
savcıya gidin, basına değil, savcıya anlatın dedim” dedi... “Ağzına sağlık” dedik.

Çarşamba sabahı toplantı halindeyiz, Uğur Dündar’ın asistanı Türkan içeri girdi,
“Hayırdır?” dedik... “Erzincan’daki gizli tanıklar arıyor, itiraflarda bulunacaklarmış, Uğur
Dündar’a anlatmak istiyorlarmış” dedi. Uğur Dündar, “Söyle onlara, derhal savcıya
gitsinler” dedi.



Perşembe sabahı toplantıdayız, Ankara haber müdürümüz Esat Pala, “Erzincan’daki
gizli tanıklar 38 defa filan telefon etti, ifadeleri yalanmış, illa yüz yüze Uğur Dündar’a
anlatmak istiyorlarmış” dedi. “Sen ne yaptın?” dedik... “Kardeşim siz ne biçim gizli
tanıksınız? Biz savcı değiliz, gazeteciyiz, savcıya gidin, ona anlatın dedim” dedi... “Ha
yaşa” dedik.

Cuma sabahı toplantı halindeyiz, Star Televizyonu’nun dış kapısındaki güvenlikten
sorumlu olan arkadaşlar aradı, “Gizli tanık olduğunu söyleyen birileri geldi, Uğur Dündar’la
görüşmek istiyorlar” dedi... “En yakın adliyenin adresini ver, gidip savcıya anlatsınlar”
dedik.

Cumartesi sabahı, Uğur Dündar yakında piyasaya çıkacak olan kitabı için çalışıyor, ben
spor yazılarımı yazıyorum, toplantıya girmiyoruz... Bülteni hazırlayan Nazlı Öztarhan geldi,
“Gizli tanıklar aradı, Uğur Dündar olmasa bile, Uğur Dündar’ın kadrosundan birileriyle
görüşmek istiyorlar” dedi. “E-ee?” dedik... “Lütfen savcıya gidin, ne biliyorsanız savcıya
anlatın dedim” dedi... “Biz bu cümleyi bir yerden hatırlıyoruz galiba” dedik, güldük.

Biz önde...

Gizli tanıklar arkada.

Mevzu komediye döndü.

Kaçıyoruz, kovalıyorlar.

Ve, pazar sabahı...

Uğur Dündar yok, ben izinliyim, haber koordinatörümüz Mustafa Sağlamer aradı,
“Gazeteleri gördün mü?” dedi. “Yo-oo” dedim. “Gizli tanıkların çarşaf çarşaf fotoğrafları
yayımlanmış, internet sitelerinde de var, adamları ruh gibi takip etmişler, güya
ifadelerinin değiştirilmesi için baskı yapılıyormuş, eğer görüşseydik veya binadan içeri
alsaydık, yanmıştık” dedi.

Yani?



“Sokuşturmacı gazetecilik” yapılıyor... Eğer “hukuka” inanmasaydık, “gazeteciliğin
sınırlarını” bilmeseydik, tıpış tıpış kapımıza gelen ve hatta peşimizden koşan gizli
tanıkların üstüne balıklama atlasaydık, şu anda yandaş medyanın manşetlerine “ampul”
gibi konmuştuk!

“Tıraştırmacı gazeteci” arkadaşlar da, keyifle yazardı artık: “Vay vay vay, görüyor
musunuz şunların yaptığını, gizli tanıklarla gizli gizli görüşüp, ifadelerini değiştirmeye
çalışmışlar...”

Başka kapıya!

Ergenekon

Ergenekon’dan yargılanan Halis Yavuz Işıklar, “başkan” diye hitap ettiği, “Mehmet T”
isimli biriyle telefonda konuşmuş; bu konuşma kayda alınıp, iddianameye konulmuş.

Halis Yavuz Işıklar demiş ki:

“Ben geçenlerde Ankara’daydım. Turgut Özakman’ın evindeydim. Oraya Uğur
Dündar’la Yılmaz Özdil geldiler. Bu Star’ı Aydın Doğan demiş ki, ulusal bi kanala çevirin
demiş...”

Turgut Özakman’a hayranım.

Görüşmekten onur duyarım.

Ama küçük bi pürüz var...

Ben Turgut Özakman’la hiç tanışmadım...

Hayatım boyunca yüz yüze gelip, konuşmadım, bir kez olsun telefonda bile
görüşmedim. Çok istedim, bi türlü denk gelmedi, kısmet olmadı. Evi nerededir, bilmem...



Halis Yavuz Işıklar’ı sokakta görsem, tanımam, çünkü hayatım boyunca bir kez bile bir
araya gelmedim, tanışmadım.

İddianameye göre...

Hayatımda hiç tanışmadığım biriyle, hayatımda hiç tanışmadığım birinin evinde
buluşup, patronum Aydın Doğan’ın bize asla söylemediği bir cümlesini aktarmışız.

(Turgut Özakman’ın evinde Halis Yavuz Işıklar’la buluştuğumu kanıtlayacak kişiye,
Turgut Özakman’ın Şu Çılgın Türkler kitabını hediye edeceğim!)

Özetle.

Ben sizin yerinizde olsam, iddianameyi bulup, satır satır okurum ki, içinde siz de
olabilirsiniz... Bunda yoksanız, yakında bir başkası yazılır nasıl olsa, “AKP’ye oy vermeyip,
hükümeti düşürmeye teşebbüs edenler çetesi” filan.

Erkenekon!

Deli dana.

Kuş gribi.

Kene...

Adamın biri tavuk yetiştirmeye karar vermiş. Civciv almış, saksıya ekmiş... Ertesi sabah
“Büyüdü mü acaba” diye baktığında bir de görmüş ki, civciv ölü... Komşuya danışmış.
Komşu demiş ki, “Kardeşim, delirdin mi sen, civcivi komple gömmüşsün, ölür tabii, sadece
ayaklarını gömeceksin, öyle sulayacaksın...” Bizimki komşuyu dinlemiş, gitmiş yeni bir
civciv almış, ayaklarından gömmüş, kafa dışarda, sulamış... Ertesi sabah “Büyüdü mü
acaba” diye baktığında görmüş ki, civciv ölü... “İyisi mi” demiş, “bilim adamlarına
danışayım...” Oturmuş, üniversiteye mektup yazmış, ne yaptığını tek tek anlatarak,
“Durum böyle böyle” demiş... Üç gün sonra üniversiteden cevap gelmiş: “Saksının
toprağını gönderin, tahlil yapalım!”



Gülüyorsunuz di mi?

Gülmeyin...

Bakın geçenlerde, Elazığ’da yaşandı. Yukarıdaki gibi fıkra değil, gerçek... Keçi sağarken
bir kadının ağzına sinek kaçtı. Yanlışlıkla yuttu. Sineğin midesinde çoğalmasından
korktuğu için ne yaptı biliyor musunuz? Haşere ilacı içti!

Özetle.

“Seçmen” buysa...

O seçmenin seçtiği Sağlık Bakanı, önce “Keneye karşı pantolon paçalarını çoraba
sokun” diyor, sonra da “Basın niye kene ölümlerini haber yapıyor” diyorsa...

Birbirini imha etmek için Ergenekon falan kurmaya ihtiyacı yoktur o milletin.

Erkenekon halleder.

Hilmi Özkök

Hilmi Özkök, Köşk’ten çıkıp “Kasaptaki ete soğan doğramam” deyince, “Eyvah” dedim
kendi kendime, “Cumhurbaşkanı galiba köfte yoğurmak için çağırdı paşayı...”

Manisalıdır çünkü paşa.

Köftenin kralını yaparlar orda.

Ben tam “odun köftesi”nin tarifini yazıp, içine neden soğan doğranmayacağını
anlatmaya hazırlanıyordum ki, vaziyet anlaşıldı... Meğer, paşanın büyüklerinden öğrendiği
bir lafmış bu.



Anladıysam Arap olayım!

Çünkü bu yaşıma geldim...

Böyle laf duymadım.

Büyüklerimi aradım tabii hemen, bilen yok... Edebiyat fakültesini aradım, profesörlerle
konuştum, duymamışlar... Kasaplar Derneği’ni aradım, ı-ııh.

“Dereyi görmeden paçaları sıvamam” tamam... “Doğmamış çocuğa don biçmem” de
var... “Fol yok, yumurta yok”u biliyoruz... Çok affedersiniz, “Avucuma ne osurdun ki,
burnuma ne tutayım” bile kullanılır... Ama öbürünü bilen, duyan yok.

“Kozmik özdeyiş” herhalde...

Sadece esrarengiz paşamız biliyor.

Ve, sanırım anlamı şu...

– Darbe girişimi var mı?

– Kasaptaki ete soğan doğramam.

– Savcıya da gidecek misiniz?

– Sağılmamış süte şeker koymam.

– İfade verecek misiniz?

– Denizdeki balığa limon sıkmam.

– Ama komutan sizdiniz...

– Bir bakış açısına göre bendim de diyebilirim, bir bakış açısına göre ben değildim de
diyebilirim, prensip olarak marketteki sucuğa yumurta kırmam.

Ne Ergenekon’muş be birader...



Profesör Haberal

“Hiçbir yere giden oyuncak tren”in çocuk yolcularıyız aslında biz...

Biletimizin elbet biteceğini, tamam artık “in” deneceğini düşünmek istemeyen... Ömür
menzilimiz her yılbaşı turunda viraj viraj tükenirken, sanki yeni başlıyormuş duygusuna
kapılan çocuklar.

Odama geldim mesela...

Pembe antoryumlar

Sarı lilyumlar

Kırmızı gerberalar

Beyaz Lisyantüsler

Zarif bi vazo içinde.

Ruhumuzda yeni yıl tomurcuklarının açtığı şu son günde... Biteni değil, başlayanı
müjdeleyen, hayata dair umutlarımızı yeşerten, çocuk gibi mutlu eden, rengârenk bir
hediye.

Not iliştirilmiş haliyle:

“Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlarım.”

Ve, gönderenin imzası tabii.

Kimdenmiş derseniz...



Değerli hocam Emre Kongar’ın kaleminden okumuştum, hafızama mıh gibi çakılan,
benzer bir hatıranın öyküsünü... Kardeşin kardeşi gırtlakladığı 70’li yılların sonu, gene
böyle bi yılbaşı günü, gece yarısına yarım saat var. Hacettepe’de hasta ziyaretinden hızlı
adımlarla çıkıp, aile arasındaki ev yemeğine katılmak üzere, telaşla hastanenin kapısına
koşarken, arkadaşıyla karşılaşır. Elinde rengârenk hediye kutuları vardır, arkadaşının...
“Hayrola?” der. Arkadaşı gülümser: “Ameliyat ettiğim hastalarıma ve nöbetçi arkadaşlara
getirdim, yılbaşını onlarla birlikte kutlayacağım.”

Emre Kongar’ın gözleri yaşararak kucakladığı o arkadaşı, Profesör Mehmet Haberal’dır.

Hapis tutulduğu hastane odasından, bana bu zarif yılbaşı çiçeğini gönderen profesör
yani.

Dışardayken içeriye güzellik götüren... İçerdeyken dışarıya güzellik gönderen yürek.

En karamsar olunması gereken anı, âdeta kırmızı karanfil gibi yakasına takan adam.

Evet, elbette dertlerimizi kederlerimizi unutup, yeni yılı kutlayacağız gene, yapmacık
eğlencelerle... Ancak, merak etmeden edemiyor zihin... Hayatını ülkesine, mesleğine ve
yurttaşlarına, yani bizlere adayan Profesör Haberal için “yılbaşının adresi farksız”
olduğuna göre, bireysel korkulara tutsak olan aslında kim? Minnettar olunması gereken
insan içerdeyken, ruhu prangalı olan bizler dışarda mıyız sahiden?

Erbakan

27 kez hacı olmasına rağmen 1 trilyonu araklamaktan mahkûm olan Erbakan, yırttı.

Başlıklar şöyle...

“Gül affetti.”



“Gül kurtardı.”

“Gül özgürlüğünü verdi.”

“Gül hayata döndürdü.”

Sanırsın, Malta zindanlarında yatıyordu... Zincire vurulmuştu. Kırbaçlıyorlardı zavallı
hocayı!

Kardeşim...

Bir eli yağda bir eli balda, çiftlik ebadındaki denize nazır havuzlu villasında oturan
adama Alcatraz Kuşçusu muamelesi yapmayın Allah aşkına... Ver o trilyonu bana, değil bir
sene yazlıkta, tuvalette otururum, tuvalette!

Peki nedir? Şudur...

Laikliğe aykırı eylemlerin odağı olduğu için 2 defa partisi kapatılan, daha sonra laikliğe
aykırı eylemlerin odağı olduğu tescillenen 3’üncü partisi tarafından Çankaya’ya çıkarılan
Abdullah Gül, “29 Ekim” doğumlu... Laikliğe aykırı eylemlerin odağı olduğu için 4 defa
partisi kapatılan Necmettin Erbakan da, “29 Ekim” doğumlu...

E hal böyleyken...

“Cumhuriyet çocukları” birbirine destek olmayacak da, kime olacak?

Kenan Evren

Evren yargılansın mı?

Bir patırtı, bir gürültü...



12 Eylül 1980.

O gün doğan, 30 yaşında.

Kaba hesap, bugün 40’lı yaşlarını süren vatandaşlarımız bile, 12 Eylül öncesinde neler
yaşandığını anca anasından-babasından dinlediği kadarıyla biliyor.

Gerçekleri tarih yazar...

Bi de arşiv.

Girdim arşive...

Bugün sizlere “12 Eylül halkın iradesine vurulmuş darbeydi, çok fenaydı, ben
demokratım, darbecilere karşıyım, Evren yargılansın” filan diye atıp tutan yüce Türk basını
var ya... O arkadaşların 13, 14, 15 Eylül’de neler yazdığını çıkardım. Buyrun...

“Kenan Evren’in söyledikleri, her hukukçunun başucuna mukaddes kitap gibi asılacak
cinsten sözlerdir... Öpüp öpüp başlarına koysunlar.”

“Böylesine olumlu, özlenen sonuçları almaya yönelik harekâta destek olmak, milletçe
hepimizin görevidir.”

“Eğer ordu, ihtilali başarmasaydı, başımıza gelecekleri düşünebiliyor musunuz? Hep
düşünelim, bin şükredelim.”

“Hedef, politikayı değil, çirkinleşen politikacıyı tasfiyedir... Hayırlı olsun.”

“Hainlerin, küstahların, demokrasiyi yozlaştıran tüm güçlerin hepsi geriye itildi.”

“İşçi-işveren ilişkilerinden, köylümüzün efendiliğine, hatta bankalardaki paralarımıza



bile güvence getirildi.”

“12 Eylül darbe değildir diyen Orgeneral Kenan Evren’e tamamıyla katılıyoruz. 12
Eylül’ün gerekçesi haklıdır... Halkın meşru müdafaaya geçtiği gündür.”

“Biz basın olarak, 12 Eylül Harekâtı’nın, Latin Amerika’daki askeri dikta rejimlerine
benzemediğini Avrupa’ya anlatmalıyız.”

“Ümidimiz, harekâtın başarıyla neticelenmesidir. Türk Silahlı Kuvvetleri,
memleketimizin son şansıdır.”

“El ele, kol kola mutlu günlere gidiyoruz... Düzlüğe çıkıyoruz.”

“Sağol Mehmetçik.”

Tek tek isim vermiyorum.

Çünkü ilaç için bi tane bile “Evren yanlış yaptı” diyen olmamış... Herkes esas duruşta!

Adam 90’ına geldi...

Bizimkilere cesaret geldi!

Ne asker darbe yapabilir aslında, ne de dış mihraklar darbeye zemin hazırlayabilir.

Memleketin başının beladan kurtulmamasının, demokrasinin zırt pırt kesintiye
uğramasının tek sebebi var... Gelene ağam, gidene paşam diyen, bu ikiyüzlülük.



Değilizm...

Başbakanımız dün, ne olmadığımız konusunda üç görüşünü daha beyan etti: Ülke
haritasını farklı renklere boyama gayretinde değiliz, doğuya ayrı batıya ayrı
konuşanlardan değiliz, ne şiş yansın ne kebap diyenlerden değiliz...

Sonra, Şanzelize darbukacısı Balık Ayhan’ı yanına çağırdı ve ne olmadığımız konusuna
ilave yaptı: Fransız hükümeti değiliz.

Başka ne değiliz?

Açıklamıştı daha önce...

Uzlaşmaz değiliz.

Uzlaşmak zorunda değiliz.

Çark etmiş değiliz.

Statükocu değiliz.

Biz, eski biz değiliz.

Değişen biz değiliz.

Değişecek değiliz.

Ödün verecek değiliz.

Taviz verecek değiliz.

AB yolundan dönecek değiliz.

Dönülmez yolda değiliz.



Kimsenin yatak odasında değiliz.

Henüz o safhada değiliz.

Dayanacak durumda değiliz.

Kadınlarla erkekler eşit değiliz.

Alışık değiliz.

Krizler ülkesi değiliz.

Rahat değiliz.

Omurgasız değiliz.

Sünepe değiliz.

Türkiye’nin tamamı değiliz.

İnsanları ak veya kara diye ayıranlardan değiliz. Muhatabı değiliz.

Alkış peşinde değiliz.

İkbal peşinde değiliz.

Bırakacak değiliz.

Sağır değiliz.

Anlamış değiliz.

Hesap sorma makamı değiliz.



Hesap verecek değiliz.

Kabile devleti değiliz.

Sorumlusu biz değiliz.

Din devleti değiliz.

Aceleci değiliz.

Uysal koyun değiliz.

Ülkeye yayabilmiş değiliz.

Milletin efendisi değiliz.

Henüz arzu ettiğimiz neticeyi alabilmiş değiliz.

Fenerbahçe’nin oynadığı futboldan memnun değiliz... Seyirci değiliz.

Sağ parti değiliz.

Sol parti değiliz.

İlkesiz değiliz.

Dışa bağımlı değiliz.

Kimseden izin alacak değiliz.

Fiyat belirleyici değiliz.

Her şeyi kendimiz yapacak değiliz.



Tahammül noktasında değiliz.

Pabuç bırakanlardan değiliz.

Üfürenlerden değiliz.

İsrail’le küs değiliz.

Aktör değiliz.

Sihirbaz değiliz.

Sizden öğrenecek değiliz.

Bilmeyenlerden değiliz.

Peki neyiz?

Caniler serbest...

Halay çekiliyor.

Proflar, gazeteciler içerde...

Çıt çıkmıyor.

Sanırım, masum değiliz.

Hiçbirimiz.

Suçlu ceset çıktı, aranıyor!

Kırmızı et yiyenler delirerek öldü.



“Danadan...”

Beyaz ete dönenler gripten öldü.

“Kuştan, tavuktan...”

İyi de, vejetaryenler niye öldü?

“Keneden...”

Yetkililerimizin hiç suçu yok!

Bebeler kuvözde can verdi.

“Klimadan” dediler.

Üniversiteliler uykuda rahmetli.

“Kombiden” dediler.

Uçağı göz göre göre düşürdüler.

“Radardan...”

Dandik trenle sürat, dokuz cenaze.

“Contadan...”

(Suçlu conta kayıplara karıştı. Raylar tutuklandı. Şüpheli davranışları görülen cıvata ve
somun gözaltına alındı. İngilizanahtarı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Lokomotif ameliyat edildi. Vagonlar ayakta tedavi gördü. Neticede, yetkililerin alayı
yırttı!)

Fabrika havaya uçtu.

“Kazandan...”



Doğalgaz borusunu patlattılar.

“Kepçeden...”

Kuran kursu çöktü.

“Tüpten...”

Çocuklar lağıma düşüp öldü.

“Rögardan.”

Duble yollar kan gölü.

“Mucurdan...”

Evlerimizi su basıyor.

“Yağmurdan...”

Rize’de 12 kişi daha gitti.

“Heyelandan...”

Otoyolun ortasında boğulduk.

“İntikamcı dereden...”

Metronun tavanını deldiler.

“Sondajdan...”

Deniz otobüsüyle şilebe girdiler.

“Dalgadan...”

Karaköy İskelesi battı birader!

“Lodostan...”

Taşeronun vicdanına terk ettiler, Zonguldak’ta 30 insanımızı diri diri toprağa
gömdüler... 28’inin cesedini çıkardılar, sanırsın uzay boşluğunda kaybolan astronottur,



ikisini üç ayda bulamadılar... Önce “kader” dediler, sonra baktılar “kader” tek başına
günah keçisi olmaya yetmiyor, mecburen bilirkişi raporu hazırladılar. Ve, taaa üç ay sonra
sorumluyu buldular.

Meğer, cesedi bi türlü bulunamayan iki madenciden biri, aşçı yamağıymış, yemek
pişirmek için madene soktuğu piknik tüpü ve kibrit yüzünden grizu patlamasına sebep
olmuş.

Yani?

Son sekiz senedir conta kombi filan yerine, ilk kez “sorumlu insan” tespit ettiler, o da,
üç aydır bulamadıkları garibanın cesedi... Tutukluların hepsi anında tahliye tabii.

Kedi nerede? Ağaca çıktı. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su
nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı? Dağ nerede? Yandı bitti kül oldu. Kül nerede?
Hangi kül?

Kanuni

Hukuk hakkında ahkam kesmek için, hukuktan önce aritmetikten bahsetmek gerekiyor
sanırım.

Ortalama insan, ortalama hızla okuduğunda, okuduğunun yüzde 60’ı aklında kalır...
Anlamayı, akılda tutmayı boş verip, sadece okursa, dakikada 120 kelime okur.

1 milyon 346 bin 857

1 milyon 346 bin 858

1 milyon 346 bin 859 gibi, kelime okumak yerine, çok haneli sayı saymaya
başladığında, hızı yarı yarıya azalır... Dakikada ortalama 60’a düşer.



Yani?

Yargıtay’da bekleyen 1 milyon 800 bin dosya var. Bırak içini açıp okumayı, o dosyaları
tek tek saymaya kalksan bile, günde 8 saatten, hafta sonu tatilleri hariç... 3 ay tutuyor!

Çünkü...

10 kişiden 1’i mahkemelik.

Türkiye’de herkes birbirini “Seni mahkemelerde sürüm sürüm süründüreceğim” diye
tehdit ediyor... Sonra herkes merak ediyor, bu mahkemelerde niye bu kadar dava
birikiyor?

Memleketi satıyorlar, gıkın çıkmıyor, tarlana alt tarafı inek giriyor, bütün köye dava
açıyorsun emmioğlu!

Bayramda herkes birbirinin elini öpüyor, kucaklaşıyor, baba bi ölüyor, iki tane kıytırık
halı için bütün sülale mahkemelik... Ev mev kaldıysa, miras davası, kan davasına dönüyor.

“Bunak bu” diye anasını dava eden evlat mı ararsın, “Üç aylığımı çaldı” diye evladına
dava açan baba mı... Kayınçoyla kaçan yenge, baldızı düdükleyen enişte, gerdekten önce
takılarla araziye uyan gelin, karanlıktı fark etmedim ayaklarıyla kayınvalideye takan
damat meselesine hiç girmeyeyim... “Aile” ansiklopedisi yazmaya kalksan, 700 bin cilt
çıkar Yargıtay’dan.

Klima aldım soğutmuyor, Yargıtay’a... Soba aldım ısıtmıyor, Yargıtay’a... Vay efendim
tampon çizildi, doooğru Yargıtay’a... Sanırsın kaportacıdır Yargıtay Başkanı.

Kalorifer az yandı çok yandı dalgasına, bütün apartman birbirini dava ediyor. Şahitlik
yapan kapıcıyı işten attılar, Yargıtay’a gitti. Geçenlerde apartman yöneticisi komşuları
vurdu mesela, ölenler mezarlık, kalanlar Yargıtay’lık...



Borcunu ödemedi bu adi herif, Yargıtay’a... Ödedim ben o şerefsize, Yargıtay’a.

Banka kredi kartı veriyor, herkes alıyor, kredi kartı için üç lira kesiliyor, bütün mudiler
bankaya dava açıyor, banka bütün mudilere dava açıyor, hadi bakalım Yargıtay’a.

Adam çocuk peydahlıyor kadından, sonra salağa yatıyor, matizdim hatırlamıyorum
diyor, çocuğun babasının kim olduğunu Yargıtay’a soruyorlar. Nafaka desen, kafadan
Yargıtay’a.

Bu memlekette, erkekken kadın olmak için cihazı kestirmen bile yetmiyor abi...
Kestirmeden önce dava açıp, kazanman gerekiyor. Kazandın kazandın... Kazanamadın,
Yargıtay’a intikal ediyor. Yok eğer, dava açmadan kestirdiysen, bu sefer dava açıp “delil”i
göstermen gerekiyor. “Delil”i sakladın sakladın... Saklamadın, Yargıtay’a intikal ediyor.
Yok eğer, kadınken erkek olmak istiyorsan, zaten Yargıtay’a intikal ediyor.

Beş kişinin gırtlağını kesip “Bi saniye izah edeyim hâkim bey” diyen adamı biliyorum
ben... Katil bu kadar yüzsüz olunca, izah bi saniye sürüyor ama dava 20 sene!

Bakın, 188 kişiyi domuz bağıyla katledip, oturma odasına gömenlerin avukatı
televizyona çıktı, “Velev ki, suçlu bile olsalar, mağdurdurlar” dedi. Bu pişkinlikle dava biter
mi arkadaş...

İşadamına dava açıyorlar, 78 milyar dolarlık... Hâkim alıyor, ayda 2 bin lira maaş...
Hâkimin psikolojini düzeltip dosyaya hâkim olması zaten 6 ay sürüyor.

Gak dedi, hakaret davası, guk dedi, manevi tazminat davası.

İmam-cemaat misali... Bu ahalinin başbakanı, dünyanın en çok dava açan başbakanı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Milli Kütüphanesi’nde sadece 1 milyon 200 bin kitap
var, en kalını bin sayfa... Yargıtay’da 1 milyon 800 bin dosya var; bazıları 55 bin sayfa!

Beş dakka durun da...



Yargıtay nefes alsın birader.

Not: Diyebilirsiniz ki, başlıktaki “Kanuni” yazının içinde yok... Başlığa “kanun” yazsam,
dangozlar okumaz. Belki Muhteşem Süleyman’ı yazdığımı sanıp, okurlar diye öyle yazdım.
Allah bilir, tüketiciyi kandırıyor diye bi dava da bana patlatırlar şimdi.



Evindeki boş vita tenekesini bile atmaz, memleketini satarlar, gıkı çıkmaz...

Liman von Sanders

Mustafa Kemal’in Bandırma vapuruyla Samsun’a gitmek üzere yola çıktığı gün, yani 16
Mayıs’ta, Bandırma limanı ile Samsun limanı satıldı!

Samsun’a bi varacak ki...

Liman satılmış.

“Ordu limanına yanaşalım” dese...

Satıldı.

“Çek Trabzon’a” dese...

O da satıldı.

“Rize?”

Satıldı.



“Bari Hopa’ya gidelim...”

O da satıldı.

“Dönün kardeşim Sinop’a!”

Satıldı.

“Ereğli limanı?”

Satıldı.

“Yarımca limanına gitsek...”

Satıldı.

“Bana satılmayan liman bulun” dese, dün itibarıyla, memleketi Karadeniz üzerinden
kurtarması mümkün değil.

“Tekirdağ limanına çıkayım, oradan yüze yüze karşıya geçerim” dese... Satıldı.

“Dümeni Ege’ye kır” dese...

Dikili limanı satıldı.

İzmir limanı satıldı.

Kuşadası limanı satıldı.

Marmaris limanı?

Satıldı.

“Madem öyle Akdeniz’den girelim” dese...

Antalya limanı satıldı.

Alanya limanı satıldı.



Mersin limanı satıldı.

İskenderun limanı satıldı.

“İtalya’ya gidelim, oradan uçakla gelelim” dese... Havalimanları zaten satıldı.

Bakın “İtalya” dedim, aklıma geldi... Mustafa Kemal’in henüz haberi yok ama İstanbul
âşığı İtalyan ressam Zonaro, şahane bir tablo yapmıştı, Galata Limanı...

O da satıldı.

Birileri araya girip “satılmama koşulu”ndan vazgeçirmezse... Mustafa Kemal’in işi zor!

Mayın’lı arazi...

Okurlar sipariş veriyor:

“Mayın konusunu yaz.”

Aslına bakarsanız, pek “üzerinde durulmaması gereken” bir konu bu...

Denk gelirseniz bas’mayın!

Ama gene de yazayım...

Sat’mayın.

Sattır’mayın.



Sus’mayın...

İş işten geçtikten sonra ağla’mayın.

Savunma Bakanı diyor ki:

“Kıbrıs büyüklüğünde arazi deniyor, değil, abartıyorlar.”

Siz Bakan’a bak’mayın...

Sakın ola kan’mayın.

Keriz yerine kon’mayın.

Evet, Kıbrıs büyüklüğünde değil.

Ama, İstanbullular kıyaslasın:

Üsküdar...

Kadıköy...

Kartal...

Maltepe’nin yüzölçümünü topla...

Dördünü birden.

O büyüklükte.

Uyu’mayın.

Ankaralılar, unut’mayın...

Keçiören’den büyük!



İzmirliler, aldan’mayın...

Karşıyaka’nın üç misli.

Konak artı Buca kadar.

Komple Türkiye’nin 4 500’de 1’i kadar bu arazi... 300 milyon dolar verecek, mayınları
temizleyecek, sonra da bu araziyi 49 yıllığına tepe tepe kullanacak.

O halde şunu diyebiliriz:

Komple Türkiye topraklarının 49 yıllık fiyatı ne eder?

1,3 trilyon dolar...

Yıllık kirası kaça geliyor?

27 milyar dolar.

Hiç kafayı yor’mayın...

Bastırsın biri 27 milyar doları...

Bitsin bu aşkın ıstırabı.

Adamın asabını boz’mayın.

Küre’selleşme...

Belediye başkanı açıkladı:

“Spreyler ozonu deliyor, ondan.”



Hugo Boss istifa etsin kardeşim!

Calvin Klein gözaltına alınsın.

Ralph Lauren tutuklansın.

Rüşveti alıp, kaçak binalara ruhsatı veren Christian Dior değil mi sahi? Dere yataklarını
ıslah etmeyen Dolce Gabbana değil de, kim? Gözümüzün içine baka baka, “Parolamız
3Ç... Çöpü, çukuru, çamuru yok etmeyen belediye, işini yapmayan belediyedir” demedi
mi, Emporio Armani? “Çevrecinin daniskası” değil mi, Elizabeth Arden? “Sele sebep olan
binaları istimlak edeceğiz ama elimizi kolumuzu bağlıyorlar, mağduruz” deyip, öbür
taraftan, işine gelmeyen haberleri yapıyorlar diye çatır çatır yıkmadı mı güzelim okulu,
Jean Paul Gaultier? Hayatında kürek bile görmemiş eşine dostuna, ihaleleri dağıtmıyor mu
babasının malı gibi, Issey Miyake?

Bu ülkenin namuslu insanları içeri tıkılırken, vicdanını kaleme alan gazetecilerin tasfiye
listeleri havada uçuşurken, “Ben işadamıyım, bana ne, ben cebime bakarım arkadaş”
demiyor mu, Donna Karan?

Yves Saint Laurent değil mi, avanta kömürü makarnayı kapıp, hür iradesini satan?

Güya mübarek ramazan.

Kimdir bir yandan oruç tutan...

Bir yandan soyan?

Sizler, naklen seyrederken yağmacıları, boğularak ölenlerin altın dişlerini
sökmediklerine dua ederken... Kimdir Allah aşkına, “Yok öyle yağma mağma” diye
fırçalayan?

E haliyle...



“Bunlar ozonu deldi” diyor.

Haklı adam.

Küre“sel”leşmedir...

İtiraz edilmeyen, aksine, alkışlanan bir zihniyettir aslında memleketi basan.

Pirinç

Pirinç bitti, fiyat uçtu.

Yetkili arkadaşlar kampanya başlattı:

“Pirinç almayın!”

Peki ne alalım?

Buğdayı ABD’den getiriyoruz.

Mercimeği Kanada’dan...

Mısırı Arjantin’den getiriyoruz.

Susamı Sudan’dan...

Arpayı Ukrayna’dan.

Baklayı İtalya’dan.

Sarmısağı Çin’den.

Anadolu’da gezerken çekirdeğini yanlışlıkla elinden düşür, ayçiçeği fışkırır...

Rusya’dan getiriyoruz.



Pamuk Yunanistan’dan.

Elma Şili’den.

Portakal Brezilya’dan.

Muz Panama’dan.

Vişne Almanya’dan.

Ceviz Çin’den.

Hesapta milli yemeğimiz...

Fasulye İran’dan.

Barbunya ABD’den.

Soya Arjantin’den.

Pirinç Avustralya’dan.

Nohut Meksika’dan.

En cüzel çay?

İngiltere’den.

İneklere yem olarak döktüğümüz kepeği bile utanmadan ABD’den getiriyoruz...

İnekler Uruguay’dan.

Koyunlar Avustralya’dan.

Kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydi memleketim... Memleketimi IMF’ye satan
arkadaşlar sayesinde, bugün, Mali, Kamerun, Peru, Suriye, Ekvador, Mısır, Hindistan,
Burkina Faso’nun da aralarında bulunduğu 103 ülkeden ithalat yapıyor, karnını
doyurabilmek için.

ÖSS’ye giren çocuklarımızın “Allah zihin açıklığı versin” diye yuttuğu üç adet okunmuş
pirinç tanesi bile, ithal... Sen hangi ulusal bilinçten bahsediyorsun?



Dolayısıyla, önerim şu...

Mazot 20 YTL olsun.

Çobanları bakan yapın.

Doğurun.

Tablo

Bir tablo hayal edin...

Sanat eseri.

Miras... Size ait.

Tuvali, Türkiye coğrafyası.

Boyası, şehit kanı, alın teri.

Her sabah uyanıyorsunuz...

Gururla seyrediyorsunuz...

Ama birileri, her sabah sizden önce uyanıp, o tablonun başına geçiyor ve orasına
burasına, minik minik fırça darbeleri atıyor... Her sabah, bir minik fırça darbesi.

Usta işi.

Küçük küçük değişiyor tablo.

Aniden değil.

Milim milim.

Alıştıra alıştıra.

Yedire yedire.

Aradan yıllar geçiyor...



Tablo, o tablo olmaktan çıkmış!

Komple değişmiş.

Ama dedim ya...

Kanıksamışsınız.

Bakıyorsunuz bakıyorsunuz, o tablo, hâlâ aynı tablo zannediyorsunuz.

Peki, fark, nasıl fark edilebilir?

“Orijinal”in aslında ne kadar değiştiği, ne hale getirildiği, “şak diye” nasıl anlaşılabilir?

Tek çare var: Kıyas.

Tablonun ilk haliyle...

Son halini yan yana koymalı.

Ev telefonu, Arap’ın.

Bi cep telefonu, İngiliz’in.

Bi cep telefonu, Lübnanlının.

Limanlar, elâlemin.

Marketler, komple.

Araç muayene Alman’ın.

Sigorta Fransız’ın, Amerikalının.

Banka?

Yunanlının, Kuveytlinin...



Hollandalının, Fransız’ın...

Amerikalının, Belçikalının...

İsraillinin, İtalyan’ın...

İETT Garajı Dubailinin.

PETKİM?

Kazak’ın, Ermeni’nin.

N’olacak bu memleketin hali?

Rakı, Amerikalının.

Sigara, İngiliz-Amerikan...

Beymen’in yarısı Amerikalının.

Enerjisa’nın yarısı Avusturyalının.

Eczacıbaşı İlaç, Çek’in.

İzocam, Fransız’ın.

Demirdöküm, Alman’ın.

Döktaş, Fransız’ın.

Televizyon-radyo...

Avustralyalının Kanadalının.

Hepsi Türk’tü.

Sadece bi kaç yıl önce.



Ya, sattılar.

Ya, satışa teşvik ettiler.

Ya da, kasıtlı IMF politikalarıyla söke söke satışa mecbur ettiler.

Taş üstüne taş koyanı, iyi kötü görmüştük de...

Taş üstünde taş bırakmayanı, ilk defa görüyoruz.

Ofans...

“Yabancıya sınır koymalı... Yabancıya sınır koymazsak, serbest bırakırsak, ülkemiz ithal
mezarlığına döner.”

Bu lafı kim söylemiş olabilir?

a) Lenin.

b) Castro.

c) Mao.

d) Chavez.

e) Hiçbiri.

“Kendi değerlerimize sahip çıkmalıyız... Yabancıyı serbest bırakırsak, parası olan,
getirir... Bu durumda, milli kaliteyi yakalayamayız...”

Bu laf kime ait?

a) Deniz Baykal.



b) Devlet Bahçeli.

c) Necmettin Erbakan.

d) Doğu Perinçek.

e) Hiçbiri.

Cevap?

e)

Çünkü bu laflar, Tayyip Erdoğan’a ait.

Hem vallahi, hem billahi...

Hiç boşuna, ekonomi sayfalarında aramayın.

Spor sayfasına bakın, orada.

Gençlerbirliği Oftaşspor’u makamında kabul eden Başbakan, aynen şöyle dedi: “Sınırsız
yabancı futbolcu transferine katılmıyorum... Eğer sınır koymazsak, parası olan kulüp,
yabancı getirir, Türkiye’yi ithal mezarlığına çevirir. Aslolan, kendi altyapımızdır. Yoksa,
milli takımda kaliteyi yakalayamayız...”

Bankalar gitmiş, borsa gitmiş, sigorta şirketleri gitmiş, fabrikalar gitmiş, telefonlar
gitmiş, arsalar gitmiş, ithalat dünya rekoru... Tık yok.

Yabancı futbolcu geliyor...

İtiraz.

Limana sokarız...

Ceza sahasına asla!



Hep söylerim...

Herkes tuttuğu takım kadar düşünse bu vatanı, sorun kalmayacak aslında.

İtalyan-Fransız...

Soykırım moykırım dalgasına Fransız mallarını boykot başlayınca, markalarında Fransız
esintileri taşıyan firmalar, tutuştu. Gazetelere ilan veriyorlar: “Aman ha, valla Türk’üz!”

Apo yüzünden İtalya’yı boykot ederken de, aynı durum yaşanmıştı. Hatırlayın...

Ahali makarnaya bile PKK’lı muamelesi yapıyor, spagetti yemiyordu... E haliyle,
isimlerinde “ellona, mellona” takıları bulunanlar, yandım Allah diyerek, reklama sarılmıştı.
Vatandaşın yıllarca “İtalyan” zannettiği firmalar, sayfa sayfa ilan veriyordu: “Ekmek
çarpsın Türk’üz!”

Enteresan bi ülke burası.

İtalyan markaları, Türk.

Fransız markaları, Türk.

Hacı Şakir, Amerikan.

Yumoş, Hollandalı.

Topitop, İngiliz.

Türk Telekom, Arap.

Siz “yiyin gari” tabii ki...



Ama, o Amerikalı.

Yabancılar, Türk ismi seviyor.

Bizimkiler, yabancı.

Bazen de tersine karışıklık oluyor...

Adam “kendi markası” ile geliyor.

O marka, aynı zamanda Türkçe...

Mesela, Matiz!

Ne bilsin ki, “matiz” halde otomobil kullanmak yasaktır Türkçede...

Dedim ya, enteresan bi ülke burası... Yabancı hayranı ahaliyi kafalamak için, yabancı
isim kullanmak güzel fikir de... Sağı solu belli olmaz o ahalinin. Bedeli de var bu işin.

Hani demiş ya padişah, öfkelendiği iki kişiyi gösterip, “Bunu asın, şunu da becerin”
diye... Becerilecek olan kurban, infaza giderken, cellata ha bire hatırlatıyormuş: “Aman ha
kardeş... Bi karışıklık olmasın, onu asacaksınız, beni...”

Datçalı Hatça

Ben her yaz, üşenmem, yüzlerce kilometre yapar, Datça’ya bir uğrar, bakarım...

Bozulmuş mu diye.

Çünkü malum...



Bodrum’un Marmaris’in Kuşadası’nın Çeşme’nin Ayvalık’ın içine etmeyi başardık.

Bi Datça kaldı.

Tek katlı taş evleriyle...

Temiz kalpli köylüleriyle...

Henüz “kazık” kavramıyla tanışmamış esnafıyla...

Beş dakika sohbet etsen, “suşi”nin aslında saçmalık olduğunu anlayacağın “diplomasız
gastronomi profesörü” balıkçılarıyla...

Irzına beton dikilmemiş, bakir doğasıyla...

Kedileriyle...

Bi Datça kaldı.

Onun için üzerine titrerim.

Kontrol ederim her yaz, bozulmuş mu diye.

Şirin mi şirin bir pazarı vardır Datça’nın... Oradayım. Hemen girişte, ayağında şalvarı,
saçında yemenisi... Yüzünde hayatın, ellerinde toprağın izlerini taşıyan 60-65 yaşlarında
bir teyze.

Adı, Hatice.

O, Hatça diyor.

Kadınların kızların, kavurucu güneşte tiril tiril giyebileceği elbiseler satıyor.

Tanesi 10 lira.

Sokuluyorum yanına...

– Anacığım nedir bu?



– Buldan bezi yavrum.

– Sen mi diktin bunları?

– Yok... Bizim kızlar.

– Okuma yazma biliyor musun anacığım?

– Yok.

Son soru, size biraz garip gelebilir.

Gelmesin.

Çünkü, benim temiz kalpli, saf Datça köylüsü Hatça Teyzemin sattığı ve “Bizim kızlar
dikti” dediği Buldan bezi elbiselerin ensesinde “Made in China” yazıyor.

Hem, Datça’da satılacak mal kalmamış gibi Çin malı satmayı öğrenmiş benim
anacığım, hem de yaşına başına bakmadan palavra atmayı... Üstelik, Bodrum’da
Marmaris’te Kuşadası’nda olduğu gibi, kendi vatandaşını keriz yerine koymayı da
öğrenmiş.

Seneye Datça’ya gelip, kontrol etmeme gerek kalmadı böylece.

Virüs, oraya da girmiş.

Seneye... Olmadı, öbür seneye, ne olacağı belli.

Morgıç

Delirmek işten değil.

Villalar baraka fiyatına satılırken, millet yüzüne bile bakmıyordu... Barakalar villa fiyatı
oldu, millet birbirini eziyor, “aman önce ben alayım” diye.

Üç kuruşken, bin bir naz... “Bunun duvar kâğıdı çirkin, şunun yer karolarını



beğenmedim.”

Fiyatlar bi roket... Vazgeçtik bitmiş evlerden, maketten kapış kapış ev satılıyor,
maketten...

Sefertası gibi üst üste konulmuş kutucukları inceleyen bir hanımefendiye mikrofon
uzaktık, “Hayırlı olsun, hangisi sizin?” diye... “Ay vallahi bilmiyorum... Ama iki oda bir
salon” dedi... Metrekaresinden zaten haberi yok.

Bir başkası...

– Sizin maket kaç oda bi salon?

– Dört oda, bi salon.

– Kaç para?

– 700 bin dolar.

E güle otur kardeş... Aman bahçeyi fazla sulama da, kartonu bozulmasın!

İki metreye iki metre masanın üzerine kurulmuş maketi göstererek, yetkiliye
soruyoruz:

– Bu ne?

– Şehir... Ama biraz dikkat edin lütfen, mikrofonu uzatırken B bloğu yıktınız...

– Bu ne?

– Site.

– Bu?

– Spor sahası.



– Şurası?

– Alışveriş merkezi.

– Bu nazar boncuğu mu?

– Hayır, göl...

Gazetelerde sayfa sayfa ilanlar... Kuşlar cıvıl cıvıl uçuyor, çocuklar palmiye
gölgesindeki havuzlarda yüzüyor, hanımlar neşeyle köpek gezdiriyor, şehir gürültüsünden
uzak dubleksler rengârenk... Ama bunlar henüz maket bile değil... Resim.

Sulu boya siteleri, 250 bin ila 500 bin dolar.

Yağlı boya siteleri, 750 binden başlıyor.

Halkımız morgıç’ı bekliyor.

Henüz var olmayan evlere, henüz kazanmadıkları maaşlarından borçlanıyorlar.

Kimi maket alıyor, kimi resim.

Allah sonumuzu hayır etsin...

Burkina Faso fiso...

“Bhutan” diye bir yer duydunuz mu?

Hindistan ile Çin arasında Himalaya Dağları’nda dandik bir ülke... Para birimi,
Ngultrum. Dili, Dzongkha.

Cape Verde?



Atlas Okyanusu’nda. Senegal açıklarında takımada. En önemli “köle” merkeziydi.
Zamanında “kunta kinte”leri ilk buraya getirirlerdi.

Peki Kribati?

Pasifik Okyanusu’nda. En büyük dağı, 81 metre... Sabancı Kuleleri’nin yarısı kadar.

Saint Kitts ve Nevis...

Ben hiç duymamıştım doğrusu, Karayip Denizi’nde adaymış, enflasyonu yüzde 3.

Şimdi sıkı durun...

Afganistan, Almanya, ABD, Andorra, Angola, Antigua ve Barbuda,  Arjantin,
Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bahama,  Bahreyn, Bangladeş, Barbados,
Batı Sahra, Belçika, Belize, Benin,  Beyaz Rusya, Bhutan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bolivya,
Bosna Hersek,  Botsvana, Brezilya, Brunei, Bulgaristan, Burkina Faso, Brundi, Cape 
Verde, Cezayir, Cibuti, Cook Adaları, Çad, Çek Cumhuriyeti, Çin,  Danimarka, Doğu Timor,
Dominika, Dominik  Cumhuriyeti, Ekvador, Ekvador Ginesi, El Salvador, Endonezya,
Eritre,  Ermenistan, Estonya, Etiyopya, Faroe Adaları, Fas, Fiji, Fildişi Sahilleri, Filipinler,
Filistin, Finlandiya, Fransa, Gabon, Gambiya,  Gana, Gine, Gine Bissau, Grenada,
Guatemala, Guyana, Güney Afrika  Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Güney Kore,
Gürcistan, Haiti,  Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Honduras, Hong Kong, Irak,  İngiltere,
İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya,  İzlanda, Jamaika, Japonya, Kamboçya,
Kamerun, Kanada, Karadağ, Katar,  Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kribati, Kolombiya,
Komor, Kongo,  Kosta Rika, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Küba, 
Laos, Letonya, Lesoto, Liberya, Libya, Liechtenstein, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg,
Macaristan, Makedonya, Madagaskar, Malavi,  Maldivler, Malezya, Mali, Malta, Mauritius,
Marshall Adaları, Meksika,  Mısır, Mikronezya, Moldova, Moğolistan, Monako, Moritanya,
Mozambik,  Myanmar, Namibya, Nauru, Nepal, Nikaragua, Nijer, Nijerya, Niue,  Norveç,
Orta Afrika Cumhuriyeti, Özbekistan, Pakistan, Palau, Panama  Papua Yeni Gine,
Paraguay, Peru, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Romanya, Rusya, Ruanda, Saint Kitts ve
Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Granada, Samoa,  San Marino, Sao Tome ve Principe,
Senegal, Sırbistan, Seyşeller,  Sierra Leone, Singapur, Slovakya, Slovenya, Solomon
Adaları, Somali,  Sri Lanka, Sudan, Surinam, Suriye, Suudi Arabistan, Svaziland, Şili, 
Tacikistan, Tanzanya, Tataristan, Tayland, Tayvan, Togo, Tonga, Trinidad Tobago,
Tunus, Tuvalu, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Umman, Uruguay, Ürdün, Vanuatu,
Vatikan, Venezüella, Vietnam, Yemen, Yeni Zelanda, Yunanistan, Zambiya, Zimbabve.



Liste bitti.

Çünkü dünya bitti.

Türkiye’de “benzin” işte bunların hepsinden daha pahalı...

Hepsinden.

Hayırlara vesile olan AKP hükümetini tebrik ediyorum.



“İşsizlik var” diyen yalan söylüyor... Buyrun size gazetelerden iş reklamı: “Külotta
çalışacak bayan aranıyor!”

Sosyete hidayete erdi

Sosyetik hanımlar, Umre’den sonra kutsal mekânları görmek için Kudüs’e de geçmişler.

Amin falan oldum yani.

Kâbe yüzlerce yıldır kıble...

Kudüs 6 bin yıldır orada...

Anca merak etmişler demek ki.

“Bana iktidarda kim olduğunu söyle, sana sosyetik hanımların nereye gideceğini
söyleyeyim” derler bizim oralarda!



Direksiyonda Özal varken “Semranım nereye, onlar oraya”ydı, papatya tayfasıydı...
“Light darbe” sırasında Mustafa Kemal’e merak sardılar aniden, hepsinin göğsünde ay
yıldız broş, Atatürkçü Düşüncesi filan oldular... Sonra? MHP geldi, Taşkent Buhara Aşkabat
minibüs seferleri başladı. Durumu abartıp çocuklarına Yırtcan, Kopartcan isimleri koyan
bile oldu. Sonra? Tek başına selamünaleyküm.

Bağdat Caddesi’ne Nişantaşı’na bakıyorum... AKP öncesinde olmayan bir müşteri kitlesi
var. En kazık mağazalarda türbanlı hanımlar dolaşıyor. İsteyen takar, isteyen takmaz, hiç
itirazım yok... Ama bu türbanlılar biraz enteresan...

Altlarında en baba jipler...

Kupon otomobiller...

Ayakkabılar Prada.

Türbanlar Hermes.

Çantalar tabii ki Louis Vuitton.

Makyajlar kalıcı, ojeler kan kırmızı...

Allah sizi inandırsın, ayak bileğinde dövmesi olan da var, kaşında piercing izi olan da.

Ama kafalar sarılı!

Bazen düşünüyorum da...

Ne iyi etti de AKP iktidara geldi.

Sosyete hidayete erdi.

Aniden türbana bürünen tüm sosyetik hanımların değerli işadamı kocalarına “kamu” ve
“belediye” ihalelerinde hayırlı işler dilerim...



Teğet

Kırmızı ışık yanar.

Acemi şoför, öndekine patlatır.

İnerler.

Vuran, başlar ağlamaya...

“Abi garibanım, benzini zor koydum, arabanın sigortası yok, polis gelirse yanarım,
gözünü seveyim bi babalık yap, idare et.”

Öndeki acır, affeder.

Devam ederler...

Öbür kırmızı ışıkta, haşırt!

Gene aynı ağlama sızlama...

“Ayağını öpeyim” filan.

“Ya sabır” çeker öndeki...

Gene devam ederler...

Bir sonraki ışık, gene gacırt!

Öndeki levyeyi kapıp inerken...

Arkadaki camdan bağırır:

“Benim abi, ben, devam et.”

Nedendir bilmem...

Bizim Başbakan “Teğet geçecek ama hafif sürtecek” dediğinde, bu fıkra geliverdi
aklıma.



Durmak yok, yola devam yani.

Hasar az olacakmış...

Belediye otobüsçüsü kökenli olduğu için ekonomik yaklaşımları da, sanayi sitesindeki
kaportacı Veysel Usta’nın çözümlerine benziyor Başbakan’ın... Götürüyorsun mesela
arabayı, haşat, kamyon girmiş yandan, Veysel Usta “Toplarız abi” diyor, “Sıkma canını,
tamponu doğrulturuz, kapıyı kaynakla tutturup macunlarız, çıkma koltuk takıp boyarız,
pasta cila da yaptık mı, çiçek gibi olur...”

Fatura istemezsen, 10 bine olur.

Veya ne bileyim, İstanbul’a aldıkları metrobüsler gibi bunların ekonomi politikası... Düz
yolda gidiyor, yokuşta stop ediyor... Herkes şoföre bakıyor “napçaz” diye, şoför istifini bile
bozmadan bağırıyor, “Hadi beyler, bi el atın da, durağa kadar itelim.”

Bufalo

Asya’dan Avrupa’ya geçiyorum. İşe... Trafik fena değil. Akıyor. Derken... Zınk!
Neredeyse patlatıyordum önümdekine... “Niye tıkandı aniden” demeye kalmadan,
anlaşılıyor. İntihar var. Gene... Köprüye çıkmış biri.

Kısa boylu. Kazaklı. Mont yok. Sakalı uzamış. Surat harita... Kederin bütün çizgileri
çakıyla kazınmış âdeta. Yaşını çıkaramıyorum bu yüzden... 30 desen olur, 50 desen de...
Bir eliyle tutunmuş korkuluklara, öbür eliyle derdini anlatmaya çalışıyor, dil döken
polislere. Kaysa eli... Ya da ayağı. Gitti. 60 metre.

Âdettir İstanbul’da...

Köprüde intihar varsa, trafik durur. Seyredecekler illa. Milim milim giderler... Ki,



atlarsa, kaçırmasın. Görsün o anı. Malum, herkese nasip olmaz!

Bakıyorum etrafıma...

Sağımdaki otomobilde iki kişi, sağ koltukta bir kadın. Camı indirdi. Direksiyondaki
adam cep telefonunu çıkardı, basıyor şakır şakır. İstanbul hatırası bir nevi. Arkadaşlarına
gösterecek. İnanmazlar yoksa.

Solumda belediye otobüsü...

Bir teyze, 60’ında filan. Öğreten ebeveyn olmanın gururuyla gösteriyor intiharcıyı
kucağındaki küçük kıza... Torunu herhalde. 5 ya da 6 yaşında. N’apsın çocuk. El sallıyor.

(Bana değil. İntiharcıya.)

İki üç koltuk arkalarında, bir genç kız. Üniversiteli muhtemelen. Kulağında iPod.
Çıkarıyor. Şöyle bir bakıyor. 5-6 saniye. Tekrar takıyor kulaklığını. Gömülüyor koltuğuna.
Dönüyor önüne. Adam sende. Ona ne. Hiç tanımıyorum bu genç kızı. Ama bu tavrı çok iyi
tanıyorum. Çocuklarımızda, kardeşlerimizde görmeye alıştığımız bir tavır... Öyle öğrettik
çünkü. Elâlemin derdi, seni mi gerdi? Germiyor doğal olarak.

Arkamdaki, korna çalıyor. Ama öyle böyle değil. Bas bas... Bakıyorum dikize. Bana
bakmıyor. Gözü intiharcıda. Ona çalıyor. Artık bilemiyorum... “Hazır ben buradayken atla”
mı demek istiyor, yoksa “aman sakın birader” demek mi... Bilemiyorum.

Önümdeki taksici dayanamıyor, iniyor hışımla... Bağırıyor. “Trafiği mahvettin ulan, git
başka yerde geber...” Şeytan diyor, git taksiciye giriş... E haklı şeytan. Çekiyorum el
frenini... Tam ineceğim. Fırsat kalmıyor. Açılıyor trafik. Gazlıyoruz mecburen. Hep beraber.

Böyle bu işler çünkü...

Parayla değil. Sırayla.

Yerimizi yeni meraklılara, yeni meraksızlara, yeni teyzelere, yeni gençlere, yeni



çocuklara, yeni taksicilere bırakmamız lazım. Seyretme sırası onlarda...

Gazeteye geldim. Soru, beynimi kemiriyor. Çınlıyor. Atladı mı acaba? Oraya telefon,
buraya telefon. Öğreniyorum nihayet. Atlamamış... Şükür. Uzatmış sonunda elini, babacan
bir komisere... Bu sefer ikinci soru. Kimmiş? Nedenmiş? İşsizmiş meğer. Ayakkabı
boyacılığı yapıyormuş, Beyoğlu’nda.

33 yaşında. 3 evlat babası. Köprünün korkuluklarından önce, kredi kartına tutunmuş...
Sonrası ortada. Borç. Faiz.

Ayvayı yemiş. “Yetti” demiş, “yaşamak buysa, benden bu kadar...”

Soyadı bende saklı. İsmini sorarsanız.... İki gözüm önüme aksın, Yaşar’mış. Yaşar.

Sonra oturdum ekran başına... Bırak, dünyayı başkaları kurtarsın. Sen, Yaşar’ı yaz...
Yaşadığını zanneden öbürlerini yaz. Şöyle başla mesela...

“Vahşi Batı filmlerindeki bufalolara benziyoruz artık. Yanımızdaki vurulup, düşüyor.
Gözucuyla bakıp, yolumuza devam ediyoruz... Ruhsuz... Duygusuz...”

Büyük Türkiye

Ayşe Arman’la yaptığımız röportajda, “Tercih şansım olsaydı, küçük ilanlarda yazmak
isterdim” dedim...

Merak etmişsiniz: “Niye?”

Bi tanesi “70 yaşındaki annemizin bakımını üstlenecek, geçim sıkıntısı çeken orta yaşlı
bayan arıyoruz” demiş mesela... Aman diim, Güler Sabancı filan başvurmasın yani... Biri
de, “Emlak bürosunda telefonlara bakacak bekâr bayan” arıyor... Evliler telefona
bakamıyor çünkü.



İhracatçı firmaya lazımmış:

“Külotta çalışacak bayan...”

Oha!

“Hastanemize KBB, göz, üroloji, kardiyoloji, radyoloji, plastik cerrahi, gastroenteroloji
uzmanları, anestezi teknisyeni, diyetisyen, fizyoterapist, eczacı, hemşire aranıyor” demiş
biri... Bina var, bunları da bulsun, hasta kolay.

“Kebaptan anlayan tecrübeli garson aranıyor...”

Ki, çiğköfte diye brokoli götürmesin.

“Marketimize tecrübeli manav...”

Ki, hıyarı görünce tanısın.

“Fönü kuvvetli kalfa aranıyor...”

Makine yok, üfleyeceksin.

“Başıbüyük’te devren kuaför...”

Oooo, çok iş vardır orda.

“Marangozlu nakliyeci...”

Kıracak herif, belli.

“Kişilikli eleman alınacaktır...”

Yavşaklar meşgul etmesin lütfen.

“Emekli asker idare amiri aranıyor”u görünce, üşenmedim, telefon ettim, ben emekli
pilot korgeneralim, maaş ne kadar diye sordum, nutku tutuldu karşımdakinin, 20 saniye
filan sessizlik oldu, en fazla albay arıyorlarmış, anlaşamadık maalesef.



“Konusunda deneyimli, insan ilişkilerinde başarılı, dış görünümüne önem veren,
dinamik kişiliğe sahip, diksiyonu düzgün, ekip çalışmasına inanan elemanlar alınacaktır...”

Utanmasa, yanağında bir beni olsun diyecek... İş ne biliyor musunuz?

Mobiletle su dağıtacak.

“Şarkütör aranıyor...”

Entel şarküteri.

“20 dönüm koru içinde, müstakil, şömineli, saunalı, Amerikan barlı, spor salonlu, oyun
bahçeli, çift yüzme havuzlu, açık-kapalı garajlı, 24 saat güvenlikli villa, 5 milyon dolar...”

Kelimesi 4 liradan...

Küçük ilanla satıyor!

“Evlere kadın gönderilir.”

Harbi harbi...

Bildiğin pezo.

“Hortumcuya vasıflı eleman aranıyor...”

Bizim eski bankacılar gene şirket kurmuş herhalde...

“750 bin dolar sermaye koyacak, ortak aranıyor...”

E, keriz aranıyor diyemeyeceğine göre...

“Altılı ganyan sistemlerimi finanse edecek yatırımcı aranıyor...”

Keriz arıyorum denebiliyormuş demek ki.



“Marketlerde tattırma yapabilecek bayan...”

Tövbe tövbe!

Dondurma satsa, ne arayacak acaba?

“Etiler civarında şoförlük arayan” var... Müşkülpesent bir arkadaş, Florya’ya gitmez,
oralarda gezeceksen, ara... “Üç lisan bilen, piyano öğretmeni mürebbiyeyim, elit aile
arıyorum” diyen de var... Ümraniye’deki gecekonduna viyolonselci arıyorsan, başka
kapıya.

“Boğaziçi mezunundan evlerinizde 25 liraya ders verilir...” Ki, o dersi alıp Boğaziçi’ni
kazan, 5 sene dirsek çürüt ve sonra evlere gidip 25 liraya ders verebil.

İşte bu nedenle, tercih şansım olsaydı, “küçük” ilanlarda yazmak isterdim...

“Büyük Türkiye” denilen ülkeyi, oradan iyi hiçbir sayfa anlatamaz çünkü.

İşsiz...

Ne arayan olur, ne de soran, böyle günlerde...

Telefonun çalmaz.

Faturası gelir ama.

O hiç sekmez.

Unutmak istersin her şeyi...

Devlet seni unutmaz.

Belediye de.

Dayarlar devamlı doğalgaz faturasını, elektrik faturasını, su faturasını... Salvo.



Kafanı çıkaramazsın valla.

Şarapnel yağmuru gibi gelir üstüne üstüne.

Ev sahibi var bi de.

Onu atlatsan, apartman yöneticisi var.

Çünkü aidat diye bir şey var.

Çadırda yaşamıyorsun.

Şunu fark edersin aniden...

Çalışırken, bir ay 30 gündür.

İşsizken, bir ay âdeta 3 gün.

O kadar çabuk gelir faturalar.

Ya da sana öyle gelir.

Ve bir de şunu fark edersin...

Bir toplum var, bir de sen.

Sen dışardasın.

Sana ihtiyaç yok!

Baksana, sen olmadan da devam ediyor hayat.

Neyse, abartma, yemek ye...

Lokmaları kolay yuttuğun söylenemese de, ye... Yaşadığını hissedersin en azından...
Aslına bakarsan, işsiz güçsüzken daha çok acıkıyor sanki insan. Veya ne bileyim, yemek
yemek bile iş oluyor, oyalanıyorsun... Belki de ondan.

Kalkarsın mesela yataktan...

Vay anasını!

24 saat var daha!

24 saat!



Bu kadar uzun muydu bu 24 saat denilen hadise? Öyleymiş meğer...

Geçir, geçirebilirsen.

Neden bilmem, dilini falan çıkarıp bakarsın, aynada... Ulan, dil gri! Hasta mıyız yoksa?
Yok yok... Gereğinden fazla kendini dinlemeye başladın. Moralin bozuk diye hastalık
hastası olma. Tıraş ol. Çalışan erkek olmayı beceremedin, bakımlı ev kadını ol bari...

Televizyonu aç.

Kadın programları seyret.

Kadın programı dedim, aklıma geldi...

Deli ediyor bu yemek programları beni... Bilene anlatıyorlar. İşi bilmiyorsan, işe
yaramıyor. Sen yumurtayı kırana kadar, o hamuru tutuyor bile... Şeker ne kadar
konacaktı? Bir çay bardağı mı, bir su bardağı mı? Ya tuz? Hangi ebattı kaşık? Allah’ın
cezası, car car konuşacağına, versene şunu tekrar... Vermez. Ee-eeh! Kapat, çık dışarı.

Arabayı alma. Suyla çalışmıyor. Para yok. Hem biliyorsun ki, ne zaman parasız kalsan,
o zaman bozulur şanzıman denilen meret... İnadına masraf çıkarır... Zaten, hanım ses
çıkarmıyor ama bulaşık makinesi de bozuk. Sen istediğin kadar salağa yat. Bozuk işte.

Neyse, yürü... Gez biraz.

Elin cebinde, açılırsın.

Bak millet işe gidiyor...

Bey gibi direksiyonda elâlem.

Medeniyet denilen bu artık zaten...

Otomobillerde yaşayan insanlar topluluğu! Sabah git, akşam dön. Günde 2 saat, yılda
1 ay... Her yıl ömrünün 1 ayını yaşamadığın için mutlusun! İşe gidiyorsun çünkü... Kunta
Kinte bile kaçmaya çalışıyordu en azından... Biz ise, gönüllü olarak girmeye çalışıyoruz
düzene...

Vay be, lafa bak, lafa...

Düşüne düşüne filozof mu oldun birader... Sana ne? Bana ne ama... Öyle.

İyi iyi, uzatma, kaç oldu saat?



Daha 14.00...

Akşama yıllar var.

Sakın gitme eve...

Çocuk okuldan geldiğinde, seni otururken görmesin. Belli etmiyor ama kahroluyor.
Arkadaşları sorsa, “Senin baban çalışmıyor mu” diye? Ne cevap verecek? Havanın
kararmasını bekle, en iyisi... Herkesin babası ne zaman geliyorsa, o zaman...

O zamana kadar?

Taksim’e git bari.

Gitmem kardeşim... Çok genç işsiz var orada. Senin saçın başın ağarmış, hâlâ iş
arıyorsun, garip bir duygu, olmuyor, eziyor insanı... Gitmem. Boğaz’a git... E dün de gittik.
Gemileri sayarsın... Saydık ya! Hem zaten, sayıyoruz sayıyoruz, gemi gidiyor, sen
kalıyorsun. O fena. Bir de şurası çok matrak... Dikkat ettim, işi olanlar restorana oturuyor,
sırtı Boğaz’a dönük... İşsiz olanlar banka oturuyor, yüzü Boğaz’a dönük... Ben Boğaz’ın
yerinde olsam, sırtını dönenlerin yüzüne bile bakmam.

Anlaşıldı...

Kendi kendine konuşmaya başladığına göre, kafayı yiyorsun galiba... Gir bir kahveye,
haber maber seyredersin... Ne diyor bak spiker? “İşsizlik geriledi sayın seyirciler... Yüzde
11,4 düzeyindeki işsizlik oranı, yüzde 10,4’e düştü.”

Şahane yahu!

Aslında not alsan bunları fena olmaz...

Yarın öbür gün gazetede mazetede işe girersen, yazarsın belki.

TUFA endeksi

İşsizlik büyümüş.

Gene.



Bütçe açığı desen...

34 kat büyümüş.

1 senede.

Haliyle merak ediyorsunuz, nasıl oluyor da büyüyor, kriz teğet geçtiğine göre? Şöyle...

TEFE.

TÜFE.

Sizinki, TUFA.

Tufaya gelenler endeksi.

“Nasıl hesaplanıyor?” dersen...

– Memur musun?

– Memurum.

– Paran var mı?

– Yok.

– Alışveriş yapabiliyor musun?

– Yapamıyorum.

– Enflasyona etkin yok yani...

– Yok.

– E senle alakası olmayan enflasyonun farkını sana niye verelim birader?

Budur TUFA.



Bilimsel literatürde “toptan ufalama endeksi” olarak da bilinir.

Matematiksel olarak açıklarsak mesela... Rekor kıran borsayı, sıçrama yapan milli
gelire bölüp, patlama yapan ihracatla çarpıyorsun, bulduğun rakama memleketin bütün
fabrikalarını, bankalarını, telefonlarını satarak elde ettiğin geliri ekleyip, TUFA’dan
düşüyorsun... Ne etti canım kardeşim? Metrobüs zammı.

Veya, emekliler... Malum, her gün düzenli olarak tenis oynarlar... Enflasyon hesaplama
sepetine, yazın soba borusunu, kışın mayoyu koyuyorsun, tenis topu fiyatlarındaki 12 aylık
dalgalanmayı ekleyip, endeksliyorsun... Neye denk geliyor emekli maaşı? TUFA’ya.

Ekonomide reformdur TUFA endeksi, reform...

Uyusun da “büyü”sün reformu.

De Beers sizinle gurur duyuyor

De Beers, malum...

Mücevherci.

Demiş ki başındaki arkadaş:

“Ekonominiz iyiye gidiyor... Burada en az Dubai’deki kadar pırlanta satışı yaparız.”

İyi haber di mi?

Devamını okuyoruz...

Şunu da demiş satır aralarında...

“Ekonomik kriz bizim için iyi haberdir; çünkü insanlar krizde daha fazla pırlanta



alıyor...”

Hem diyor ki, ekonominiz iyi, çok pırlanta alıyorsunuz...

Hem diyor ki, ekonomik kriz olduğunda çok pırlanta satılır.

Bana kalsa, De Beers’in başındaki arkadaşı, önce Elvan Abeylegesse gibi Türk
vatandaşı yaparım, sonra da Başbakan yaparım... Çünkü “ayvayı yediniz”i bu kadar şık
söyleyen birini görmedim bugüne kadar!

Bakın, Şükrü Kızılot yazdı...

Ekmeğin, peynirin KDV’si var.

Pırlantanın yok.

Süte, yumurtaya KDV ödüyoruz.

Elmasa ödemiyoruz.

Niye birader?

Niye olacak...

“Kimsesizlerin kimiyiz” diyerek, Anadolu’nun bağrından çıkan halk çocukları,
pırlantanın-elmasın yüzde 18 olan KDV’sini sıfıra indirdi de, ondan.

(Elit şehir çocukları anlamaz... Anadolu’da öyledir. Ekmek almaz, tek taş alır!)

Ve, zaten aslına bakarsanız...

Nihayetinde “karbon”dur.

Kömür türevi garibana.



Elmas türevi kodamana.

Hadi cümleten hayırlı “adalet”li “kalkınma”lar... Anca gidersiniz.

Grev

Trenler grev yaptı.

Ahali makinisti dövdü.

Raylarda sürüklediler adamı.

Bu ülkede grevle mrevle netice alamaz memur...

Çünkü memurun sorunudur.

Ahaliyi ırgalamaz.

Hakkını ararken polis tarafından haşat edilen işçilere, esnafın tekme tokat girişmesi de
ondan zaten... İşçinin derdi, sadece işçinin derdidir, işçi olmayanı ilgilendirmez, elâlemi
germez.

Doktor mesela...

İdeal damattır,

Herkes kızını doktora vermek ister, beni ne doktorlar istedi filan, herkes çocuğunu
büyüyünce doktor yapmak ister, herkes otomobilini doktordan almak ister, herkes evini-
dükkânını doktora vermek ister... Kız verirken, kocaya varırken, meslek seçerken,
otomobil alırken, ev kiralarken, canımdır cicimdir. 6 saat grev yapsın, haysiyetsizdir.

Miting yapmaya hazırlanan eczacıların mitingine de, sadece eczacılar katılacak o



yüzden... Doktorlar bile katılmayacak... Öğretmenlerin mitingine, öğrenci velilerinin
katılmadığı gibi.

(Aktütün’ü basmışlardı, 15 şehit var, memlekette yer yerinden oynuyor, ağlamaktan
gözümüze kan oturmuş, şak, bi faks geldi, isim, adres, şu şu sokaktaki kaldırımları sökmüş
belediye, tam evinin önüymüş, böyle devlet olur muymuş, “Yazın bu sorunları” diyordu.)

“Her koyun kendi bacağından asılır”ın atasözü olduğu ülkede, grev mrev beyhudedir...
“Nerde çokluk, orda bokluk” lafına sırıtan toplumda, “toplu” sözleşme yapılamaz.

Emekliler miting yapsa, ben iddia ediyorum, çocukları bile gelmez... Veya, garibim
çiftçilerin eylemine sadece burnundan çeke çeke zorla getirdikleri ineklerin, öküzlerin
katılması gibi.

Aslına bakarsanız, çiftçiler dün eylem yapmaya kalksaydı, öküzler de katılmazdı... Tren
durduğu için, makinisti dövenlere bakmaya giderlerdi çünkü.

Deniz Feneri

Almanya’daki Deniz Feneri, bizim ahaliyi 41 milyon Euro tokatlamış ya...

Aklıma geliverdi...

Mübarek ramazan günü bağış yapayım dedim, Türkiye’deki Deniz Feneri’ni aradım.

Karşıma çıkan telesekreter, beni telefonda uzuuun uzun bekletirken, fonda devamlı ne
çalıyor biliyor musunuz?

“Dümbeleği çala çala yoruldu bileklerim...”



Mesajı aldım.

E çal çal, aynı nakarat...

Duymaktan yoruluyor insan.

Kapattım.

Fener baba!

Koca isteyen nereye gider?

Telli Baba.

İş isteyen nereye gider?

Bardakçı Baba.

Ev isteyen?

Zuhurat Baba.

Peki ya, Deniz Feneri?

Makarna bulgur gibi hediyeler getirdiğine göre...

Noel Baba!

Gördük mü Noel Baba’yı?

Gördük.

Şimdi bunu görün o zaman...



İstanbul Boğazı’nın Avrupa yakasında, tam Karadeniz’le birleştiği noktada ne var?

Deniz feneri.

Rumelifeneri yani.

İçinde ne var biliyor musunuz?

Yatır!

Koskoca dünyada, içinde yatır bulunan tek deniz feneri kimde?

Bizde.

İnanmayan gitsin, kendi gözleriyle görsün, denemesi bedava... 1856’da Fransızlar inşa
ederken, duvarı çökmüş... Yaşlı bir teyze demiş ki, “Orada yatır var, onun için çöküyor...”
Ahali de “He valla” diye tasdik etmiş... Fransızlar bakmış ki olacak gibi değil, önce mezarı
türbe haline getirmişler, sonra da etrafını örerek, deniz fenerini öyle yapmışlar.

Özetle.

Boş verin Noel Baba’yı...

Alın size, Fener Baba!

Bu iyiliğimi de unutmayın.

Yazın dileklerinizi bir kâğıda...

İliştirin paracıklarınızı...

Ben müsait zamanda uğrar, alırım.



Hacı Osman

Biri çıkıp, “Şahane otomobiller üreteceğim” demişti, Almanya’daki dini bütün
vatandaşlardan bavul bavul “ortaklık parası” toplarken.

Merak edip sormuştuk...

– Fabrika nerede?

– Henüz yok.

– Nereye kuracaksınız?

– Şu şu isimli şehre.

– Adresi?

– Havaalanı caddesi üzerinde.

Verdiği adrese gitmeye gerek görmedik. Çünkü, havaalanı mavaalanı bile yoktu o
zamanlar o şehirde... Kelimenin tam manasıyla, davul tozu, minare gölgesi.

Yazdık tabii.

Dava açtı.

Kaybettik iyi mi!

Yanlış okumadınız, kaybettik.

Bizden tazminat aldı.

Birkaç ay sonra da kaçtı.

Bakın, Almanya’da faiz yüzde 5.



Demişler ki...

“Yüzde 30 veriyoruz.”

2 milyar Euro’yu bastırmış bizim millet.

Hem de nerede?

Camide.

Faizin 5 olduğu yerde, 30 veriyorsa adam... Buna faiz denemez. Rulet denir. Kumara
girer.

Anlatıyoruz dilimiz döndüğünce...

Anlatıyoruz ama kime.

Bir örnek vereyim size...

atv Haber’i yönetirken röportaj yaptırmıştım.

İsmi, Osman Kalın.

Yaş, 81.

Hacı.

Berlin’in göbeğine, gecekondu kurmuş, bahçesi de bildiğin tarla... Kabak, karpuz falan
ekiyor.

Hatta, biz de o habere, “Berlin’e ektim soğan” başlığını atmıştık.

Elektriği yok. Papazı kafalamış, suyu, hemen yanı başındaki kiliseden alıyor, kaçak
olarak...

“Almanya’da olur mu böyle şey” demeyin. Olmuş.

İsteyen gitsin, baksın.



Hâlâ orada.

Çünkü, belediye ekipleri geldiğinde, kazmayı kapıyor, mahallenin Türk gençlerini
topluyor, “Bunların hepsi Nazi... Türk düşmanları, din düşmanları” diye bağırarak, hadise
çıkarıyor.

Almanlar “illallah” demiş... “Ölse de, kurtulsak” diye ses çıkaramıyorlar.

Sorduk Hacı Osman’a...

– Kime oy verdin?

– Hırıstiyan Demokratlara.

– Neden?

– Elektrik, su bağlayacaklar da...

– E baba, sen nasıl hacısın?

– Orasını karıştırma... Önce can, sonra canan. Menfaat dünyası oğlum.

Unutmadan ekleyeyim...

Röportajı yapmak için bizden 200 Euro istedi...

20 Euro’ya bağladık.

Uzun lafın kısası...

“Aman dikkat” dediği için tazminat kaybetmiş biri olarak söylüyorum...

İslam’ı böyle anlıyorsa hacı.

Bırakın dolandırsınlar.

Sevaptır bi nevi, sevap.



İftarı brokoliyle açmak caiz mi?

Medya fırını, 11 aydır kimsenin arayıp sormadığı ilahiyat profesörlerini “ramazan
pidesi” gibi piyasaya çıkardı gene...

Ahali de, bulmuşken soruyor:

“İftardan önce sevişebilir miyim?”

“Memesini elleyebilir miyim?”

“Fransız öpücüğü oruç bozar mı?”

Kardeşim, kama sutra profesörü değil ki bunlar, ilahiyat profesörü...

Ne desin yani, “Dilini yutmazsa bozmaz” mı desin?

Şu da yeni moda mesela...

“Ramazanda diyet caiz mi?”

Biri liste vermiş ciddi ciddi...

“İftarda; brokoli çorbası, iki parça baget kepek ekmeği arasında marine edilmiş jülyen
dana bonfile, yanında sote mantar ve graten soslu küp patatesler, üstüne, ıspanaklı fıstıklı
kek veya hindistan cevizli koko... Sahurda; kuşkonmaz çorbası, zeytinyağlı
brüksellahanası, iceberg yapraklı ızgara fileto balık veya tavuk göğsü, yarım su bardağı
light yoğurt, ananas kompostosu.”

Zannedersin...

Kraliçe Elizabeth oruç tutacak!

Şaka bir yana...

Her yıl aynı terane.



“Lens taksam, orucu bozar mı?”

“Ağda yaptırsam bozulur mu?”

“Oruçluyken güneş kremi caiz mi?”

“Nikotin bandı bozar mı?”

“İftardan önce kulağıma pamuklu çubuk sokmamda mahzur var mı? Hamamda
subuharı teneffüs ettim, orucum sakatlanmış olabilir mi? Eve haşere ilacı sıktım, yanlışlıkla
kokusunu içime çektim... Koltukaltıma deodorant sıkabilir miyim? Saçıma jöle sürebilir
miyim? Oruçlu oruçlu iğne yaptırabilir miyim?”

Sevgili halkımız, “Kalp ameliyatı olacağım, kan verilirse orucum bozulur mu”dan tutun
da, “Yanlışlıkla madeni para yuttum, kefaret gerekir mi”ye kadar, aklınıza gelen gelmeyen
her türlü soruyu soracak bir ay boyunca.

Bi tek neyi sormayacak...

N’oldu şu Deniz Feneri davası?

General Motors batıyormuş...

Başbakan, Mercedes’e biniyor.

Meclis Başkanı, BMW’ye biniyor.

Sivilanıt’a Audi aldılar.

Cumhurbaşkanı, Mercedes’e biniyor.

(Biri limuzin.)

Başbakan Yardımcıları, Mercedes.

Maliye Bakanı, Mercedes.



Ekonomi Bakanı, Mercedes.

Savunma Bakanı, Mercedes.

Enerji Bakanı, Mercedes.

Bayındırlık Bakanı, Mercedes.

Ulaştırma Bakanı, Mercedes.

Kültür Bakanı, Mercedes.

Sanayi Bakanı, Mercedes.

İçişleri Bakanı, Mercedes.

Dışişleri Bakanı, Mercedes.

Milli Eğitim Bakanı, Mercedes.

Sağlık Bakanı, Mercedes.

Tarım Bakanı, Mercedes.

Orman Bakanı, Mercedes.

Adalet Bakanı, Mercedes.

Devlet bakanları, Mercedes.

Aile Bakanı, Mercedes.

Avrupa Birliği Bakanı, Mercedes.

Spor Bakanı, Mercedes.

Diyanet Bakanı, Mercedes.

Tunceli Valisi mesela...

Mercedes’i yetmedi, sıfır Volvo geldi, bi de Hyundai cipi var, 4 çarpı 4.

Ahaliye çekyat dağıtıyorlar bu arada...



Vali, Tunceli’ye 4 çeker yani!

General Motors batıyor, bizim bütün generaller Mercedes’e biniyor.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Mercedes’e biniyor, Yargıtay Başkanı Mercedes’e biniyor,
Danıştay Başkanı Mercedes’e biniyor, daha sayayım mı, Sayıştay Başkanı Mercedes’e
biniyor.

Meclis Başkanvekilleri, Passat.

YÖK Başkanı, Mercedes.

RTÜK Başkanı, Audi.

Dolayısıyla...

General Motors batarsa batsın.

Bizi bozmaz...

Rabbim Alman otomotivini korusun!

Not: Bildiğim kadarıyla, General Motors’un ürettiği Chevrolet’ye (1979 model) bi tek
Perinçek biniyordu... Onu da “aykırı davranış”larla “devleti yıkmaya çalışmak”tan içeri
attılar zaten.

Nevzat

Bugün size çok önemli birini tanıştıracağım...

Nevzat.



Kim o derseniz...

Tanımak lazım.

Çünkü, herkesin bir oy hakkının bulunduğu demokrasi denilen kavramı, sadece
siyasetçi-asker boyutunda ele almak çok güdük kalıyor da... Ondan.

Hadise Muş’ta geçiyor.

Avrupa Birliği’nin “Üreme Sağlığı” diye bi projesi var. Bu projenin, takibini yürüten bi
de komiseri var. Bu komiser, Muş’a geliyor. Bakacak, uygun bulursa, Türkiye’ye “hibe”
yapacak.

Ki, sağlıklı üreyelim.

Bu komiser arkadaşı, Nevzat’la tanıştırıyorlar.

Adamcağız, Nevzat’ı dinliyor...

Sonra da, “Şoktayım, tarihi bir gün yaşıyorum, gördüklerime inanamıyorum, biraz
yalnız kalmam lazım” diyor... Sandalyeye çöküyor. Ayran falan veriyorlar kendine gelsin
diye.

Çünkü...

Nevzat’ın 4 eşi...

42 çocuğu var.

63 yaşında.

12 yaşında evlenmiş.

Eşlerinin isimleri sırasıyla...

Hediye, Rahime, Hayriye, Halime.

Kafiyeyi tutturmuş.



Üstelik, tornavida gibi maaşallah...

“Maddi durumum iyi olsa, beşinciyi de alırım” diyor.

Tahminim...

Ya Raziye, ya Şaziye.

Hediye’den 11 çocuğu olmuş.

Hayriye’den 13.

Halime en taze... Henüz 4.

Rekor, Rahime’de...

Yenge, komple bir futbol takımı doğurmuş, yanına üç tane de hakem doğurmuş... 14.

Ve şu anda hamile.

Allah izin verirse, 3 ay sonra kendisinin 15’inci, takımının 43’üncü golüne imza atacak.

Çocukların 19’u erkek. 23’ü kız.

En büyüğü, erkek... 45 yaşında.

En küçüğü, kız... 1 yaşında.

Eğer çocuklar da Nevzat’ın izinden giderse... Yani, erkekler, babaları kadar çocuk
yaparsa... Kızlar, anneleri kadar doğurursa... 40 sene sonra, kaba hesap, 1 100 kişi
olacaklar.

Peki isimleri?

Burası en önemli yeri...

Çünkü biz bir tanesinin bile ismini koyarken, dokuz doğuruyoruz... Onu mu koyalım,
bunu mu koyalım diye... Nevzat nasıl çıkmış bu işin içinden?



Sordurdum...

Tam olarak hatırlayamadı.

20’sini çıkarabildi.

Haklı.

Muhtara sorduk.

İşte, Avrupa Birliği tarihine geçen 42 çocuğun ismi... Kerem, Cevdet, Ekrem, Zozan,
Kemal, Raif, İbrahim, Celal, Ömer, Kader, Nezahat, Şakir, Gönül, Aliye, Levent, Gülbahar,
Mizgin, Harika, Gurbet, Sevda, Devrim, Tuba, İsmail, Şenol, Fatma, Kudbettin, Bilal,
Nazime, Şengül, Güven, Pervin, Türkan, Barış, Emrah, Servet, Fadime, Sezer, Seher,
Yusuf, Filiz, Cemile, Arzu.



Gençliğini yaşayamamış insanlar tarafından yönetiliyor Türkiye...

YÖK

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34...

Fibonacci serisidir bu.

Eğitimsiz göz bakarsa, peş peşe sıralanmış, alakasız sayılar gibi durur. Halbuki... Her
sayı, kendinden önceki iki sayının toplamıdır. Aslında “düzen” oturmuştur, tıkır tıkır işler
ama sıradan göz göremez.

Matematik zannedersin...

Hayatın ta kendisidir.

Her olayın, kendinden önceki olaylarla bağlantısı olduğunu anlatır bize... İki adım
öncesini görürsek, bir sonraki adımın ne olacağını da kabak gibi görebiliriz.



Dolayısıyla... Ötesinin ne olacağını merak etmek yerine, berisine bakmak yeterlidir.

Çankaya, 21...

YÖK, 34’tür.

55, üniversitede türban.

89, lisede türban.

144, ilkokulda türban.

Fibonacci serisinin son halkası olan yeni YÖK Başkanı’nın “Serbest bırakırsak artmaz,
tam aksine, azalır” lafı... “Bilimsel olarak” yanlıştır.

Ve, tek yanlış değildir...

Bu, 5’inci YÖK Başkanı.

1’inci, Hacettepe Üniversitesi rektörüydü.

2’nci, 19 Mayıs Üniversitesi.

3’üncü, Karadeniz Teknik.

4’üncü, Galatasaray rektörüydü.

Ya 5’inci?

Rektör değil.

Dekan bile değil.

Herhangi fakülteyi ya da üniversiteyi yönetmemiş biri, hepsini birden yönetecek.



Albayın, tuğ, tüm, kor ve or’u atlayıp, direkt genelkurmay başkanı olmasıdır...
Muhabirin, editör, yazı müdürü olmadan, genel yayın yönetmeye kalkmasıdır... Vali
olmamış kaymakamın, İçişleri Bakanlığı koltuğuna kurulmasıdır.

Yönetemez.

Yönetemeyeceğini göreceğiz.

Pantolonu gösteren ütü, memleketi gösteren yök’ü...

Dumlupınar Üniversitesi

Fen Fakültesi.

Botanik öğretim üyesi

Yardımcı doçent doktor

Eşi, kendisini peygamber ilan etti.

Kafasına taç takmış.

Ayaklarını öptürüyor.

Ev, dergâh.

Hacettepe Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Embriyoloji öğretim üyesi

Profesör doktor

Trenlere mescit yapılmasını istedi; ancak bu talebi, virajlarda kıble denk
getirilemeyeceği için devlet demiryolları yönetimi tarafından kabul görmedi.



İstanbul Teknik Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Zemin mekaniği öğretim üyesi

Emekli profesör doktor

Rüyasında tarikat şeyhi gördü, tarikat şeyhi rüyada kendisine “YÖK yanlış işler
yapıyor” dedi, şeyhin bu sözlerini dilekçeyle, “Pek muhterem başkanım, kader dostum”
diye hitap ettiği Başbakanlık’a gönderdi, Başbakanlık dilekçeyi inceledi, gereğinin
yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı’na havale etti, Milli Eğitim Bakanlığı dilekçeyi inceledi,
gereğinin yapılması için YÖK’e havale etti.

Profesör Mehmet Haberal

Başkent Üniversitesi Rektörü

Profesör Fatih Hilmioğlu

İnönü Üniversitesi Rektörü

İçerdeler.

Profesör Türkan Saylan.

Profesör Uçkun Geray.

Şüpheli şahıs’tılar, öldüler.

Profesör Kemal Alemdaroğlu

İstanbul Üniversitesi Rektörü

Profesör Kemal Gürüz

YÖK Başkanı

Profesör Mustafa Yurtkuran



Uludağ Üniversitesi Rektörü

Profesör Ferit Bernay

19 Mayıs Üniversitesi Rektörü

Profesör Osman Metin Öztürk

Giresun Üniversitesi Rektörü

Profesör Erol Manisalı

Demokrasi Ödülü var.

Sanıklar.

Profesör Süheyl Batum

Sorbonne Üniversitesi mezunu

Galatasaray Üniversitesi Dekanı

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü

Hukuku “ulemaya soralım” diyen Başbakanımız “Senin her tarafın hukukçu olsa ne
yazar” dedi.

Selçuk Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

İslam Hukuku Başkanı

Profesör Orhan Çeker

Dekolte giyen kadınların tecavüzü göze alması gerektiğini söyledi.



Dershane

– Alo, polis amca...

– Efendim kızım.

– Annemi öldürdüm!

Aynen bu diyalog yaşandı...

Ve, hâlâ deniyor ki:

“Çocuklarımıza ne oluyor?”

Saçları dökülüyor.

Uykudan sıçrayarak uyanıyorlar.

Mide spazmı geçiriyorlar.

Bazıları kabız, bazıları ishal.

Kimi ha bire yiyor.

Kimi yemeden içmeden kesiliyor.

Hafıza kaybı yaşıyorlar.

Sebepsiz yere başları dönüyor.

Korkuyorlar.

Elleri titriyor.

Hırçınlaşıyorlar, aniden parlıyorlar.

Dokun, ağlıyorlar.

Altını ıslatan var.

Regl dönemleri sapıyor.



Henüz 10-11 yaşındalar.

Sınav sayısını azaltacaklarına, güya reform yaptılar. Artırdılar... Manyağa çevirdiler
çocuklarımızı.

Anneler zaten kafayı yedi...

– Çalış.

– Çalıştım.

– Daha çok çalış.

24 saat kavga.

1975’te 150 tane dershane vardı bu memlekette... Şu anda 5 bin.

Netice?

Elâlemin çocukları Disneyland’a gidiyor...

Bizimkiler psikiyatra.

Onun için, bırakın vatana millete ailesine hayırlı olmasını filan...

Kafanıza sıkmadığına dua edin.

ÖSS

Türkiye’de 10 milyon kişi günde 2 dolarla yaşayıp, aileleriyle birlikte 22 milyon kişi
asgari ücretle geçinirken... Bu insanlarımızın çocukları dershane parasını nasıl öder?

a) Bana ne



b) Babam sağ olsun

c) Onların sorunu

d) Tarikata girsin

e) Okumasın

Anadolu’da dersleri boş geçen çocuklar, kolejlerde en kaliteli öğretmenler tarafından
yetiştirilen çocuklarla aynı sınava girip, aynı sorularla nasıl yarışır?

a) Sana ne

b) Hadlerini bilsinler

c) Yerse

d) Girmesin kardeşim

e) Çok da pipimdeydi

Annesi dershane taksitini ödeyemediği için hapse atılan, ağabeyi de kahrından intihar
eden Fethiyeli Samet, o moralle girdiği sınavda nereyi kazanır?

a) Harvard

b) Oxford

c) Cambridge

d) Sorbonne

e) Kaldırım mühendisliği

Teröristin döşediği yetmiyormuş gibi, devletin döşediği mayınlarla şehit oluyor artık
çocuklarımız... Üniversite okuyorum ayaklarıyla kapağı ABD’ye atanlar askerlikten
yırtarken, Türkiye’de üniversite okuyanlar askerlikten niye yırtamıyor?

a) What?

b) Cinsiyet değiştirsinler



c) Çürük raporu alsınlar

d) Vicdani retçi olsunlar

e) Jömanfu

Peki n’olacak bu memleketin hali?

a) İnşallah

b) Maşallah

c) Evelallah

d) Maazallah

e) Amin

Böyle gelmiş, hep böyle mi gidecek... Kim düzeltecek bu işi?

a) Obama

b) Angela Merkel

c) Vladimir Putin

d) Sarkozy

e) Recep İvedik

Yumurta

Başbakan’a yumurta atıldı.

Egemen Bağış’a yumurta atıldı.

Sanayi Bakanı’na yumurta atıldı.



Trabzon Tonya ahalisi, dereye santral kurmak için gelenleri, yumurtalarla uğurladı...
Çevreciler, Kastamonu Cide’ye santral yapmak isteyen arkadaşları yumurtalarla kovaladı.

YÖK Başkanı’na yumurta atıldı.

ÖSYM Başkanı’na yumurta atıldı.

BDDK Başkanı’na yumurta atıldı.

İTO Başkanı’na yumurta atıldı.

Tekel’in sigarasını alan şirket yöneticileri, Hacettepe Üniversitesi’nde konferans
vermeye kalkınca, yumurta yağmuruna tutuldu. Tekel işçileri, Abdülkadir Aksu’ya yumurta
fırlattı. Tekel işçileri, Malatya Valisi’nin makam otomobiline yumurta fırlattı... Malatya
Valisi kendisine neden yumurta fırlatıldığını anlamadı, meğer, Malatya’ya gelen Devlet
Bakanı Cevdet Yılmaz’a yumurta fırlatmak istedikleri, ancak aralarında Cevdet Yılmaz’ı
tanıyan olmadığı için, ki gazeteciler bile tanımıyor, yanlışlıkla Vali’ye fırlattıkları ortaya
çıktı.

Cengiz Çandar’a yumurta atıldı.

Ahmet Altan’a yumurta atıldı.

Hüseyin Üzmez’e yumurta atıldı.

ODTÜ’de konferansa gelen Devlet Bakanı Mehmet Aydın’a yumurta ihbarı yapıldı.
Yumurta timi kuruldu. Bakan’ın etrafında etten duvar ören korumalar, yumurta
sağanağına karşı, kapalı salonda şemsiyelerle bekledi. Şemsiyeler, şırrak diye açılan,
otomatik olanlardan seçildi.

Antalya’ya demirleyen Amerikan uçak gemisinin personeline yumurta fırlatıldı. İzmir’e
demirleyen Amerikan uçak gemisinin personeline yumurta fırlatıldı. Yumurtalardan biri,
yanlışlıkla bizim polislerden birine denk geldi. Amerikalılar oralı bile olmadı. Bizim polis
şikâyetçi oldu!  Yumurta fırlatan üniversiteliye, memura hakaretten dava açıldı.



Metrobüse yumurta atıldı.

En son...

Haşim Kılıç’a yumurta atıldı.

Sezar’ın hakkı Sezar’a... Tarım Bakanı çıkıp, tarımı öldürdüğümüzü söylüyorlar, halbuki,
kişi “başına” düşen yumurta sayısını artırdık dese, haklı yani!

Ki, dünyanın en büyük omleti, Ankara’da yapıldı, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi...
Tarım Bakanımız, emeği geçen herkese teşekkür etti, Bakanımıza plaket verildi.

Kolesterol

Hep söylerim, tavuk etinde kolesterol yoksa, yumurtada niye kolesterol olsun!

Gerçi değerli eşim, bu “bilimsel” açıklamam nedeniyle, kalp sağlığımda olmasa bile,
ruh sağlığımda kesin bi sorun olduğunu düşünür ama... Neticede n’oldu?

Haklı çıktım.

Elinde neşterle gezdiği için korkudan sesimizi çıkaramadığımız Profesör Bingür
Sönmez, itirafta bulundu ve yumurtaya iftira atıldığını söyledi...

Yumurta tahliye oldu.

Hâlâ bazı şüpheciler var tabii...

Neymiş efendim, iki tane köy tespit etmeliymişiz, bir köye yumurta yedirip, öbür köye
yumurta yedirmemeliymişiz, sonra da kolesterol değerlerine bakmalıymışız,
kıyaslamalıymışız filan...



Kardeşim!

Araştırma yapmak için memlekette yumurta köyü icat edeceğinize, gidin İzmir
“Menemen”i inceleyin... 3 bin yıldır, taaa İyonyalılardan beri Menemen... Ahali turp gibi.

Gırgır bir yana...

Kişi başına ne kadar yumurta yiyoruz?

Yılda 9 kilo...

Avrupa Birliği’nde?

12 kilo.

Kişi başına yıllık tereyağı tüketimi?

Bizde 1,5 kilo.

AB’de 4 kilo.

Kişi başına kırmızı et?

Biz 15 kilo yiyoruz.

Onlar 54 kilo.

Peynir?

Biz 7, AB 30.

Normalde biz 100’er sene yaşarken, bütün damarları tıkalı olan Avrupalıların genç
yaşta patır patır gitmesi lazım... E tam tersi olduğuna göre, mutlaka bi başka cevabın da
olması lazım...

O cevap sanırım şu:

Türk insanı yılda kişi başına 128 kilo ekmek yerken, Finlandiyalı sadece 51, Alman 62,
İtalyan 68, Hollandalı 60, İspanyol sadece 58 kilo ekmek yiyor!



İster garibanlık de, ister spor bilincinin olmaması...

Türk insanını götüren yumurta yemek değil, yumurta yiyememek asıl.

Hulusi Kentmen

Pervin Par’ı paylaşamayan, delikanlının hasosu Eşref Kolçak ile kaçakçı Hayati
Hamzaoğlu, kombinezonla gezinen vamp kadın Suzan Avcı’nın evinde birbirlerinin
gırtlağını sıkarken, kapı cart diye açılır, vicdan azabıyla yanıp tutuşan ihtiyar ebe Aliye
Rona “Durunnn” diye haykırarak içeri dalar, “Siz kardeşsiniz!”

Bu çirkin komployu tezgâhlayan kumarhaneci Kenan Pars kodese tıkılırken, yıllar sonra
gerçeği öğrenen iki kardeş, hasret gözyaşlarıyla kucaklaşır. Aşçı Necdet Tosun ile hizmetçi
Mürüvvet Sim, tombul yanaklarını birbirine yaslarken; şoför Nubar Terziyan ile uşak Cevat
Kurtuluş mutluluktan ağlamaktadır.

Özledim o günleri.

Hulusi Kentmen mesela.

Aksi, lanet.

Ceviz gibi sert...

Ama kabuğunu kırınca, içinde doyumsuz lezzet barındıran... Sarılma hissi uyandıran
insan.

Muhteşem kalantordu.

Oturaklı fabrikatör.

Ropdöşambrlı.

Aynı zamanda, hayatımda tanıdığım en başarılı “komiser”di Hulusi Kentmen.



Tonton.

Pos bıyıklı.

Babacan.

Yufka yürekli.

Kapı gibi cüssesi olmasına rağmen, “otorite” denilen kavramın, vurup kırmakla değil,
şefkatle, merhametle sağlanabileceğini gösterirdi bize.

E bakıyorum bugün polise...

Kızın suratına tekme atıyor.

Hastaneye gaz bombası atıyor.

Bebelere biber gazı sıkıyor.

Bakıyorum bu polislerin şefine...

Nerde yürek?

Nerde şefkat?

Hulusi Kentmen’e dair sadece bıyık var...

Sadece bıyıkla da bu kadar oluyor.

Şeytan diyor, çık bağır, yüreğin varsa üniformayı çıkar öyle gel, kim kime tekme atıyor!

Gaz’ap

Capsicum... Biber.

Bildiğin dolmalık biber.



Sivribiber.

Kırmızıbiber filan.

Wilbur Scoville diye Amerikalı bi arkadaş var, rahmetli oldu, farmakolog... Hangi
biberin, ne kadar “acı” olduğunu gösteren ölçüm sistemini geliştirmişti.

Sıfır Scoville...

Dolmalık biber.

100 Scoville...

Hafif acı sivribiber.

500 Scoville...

Acı kırmızıbiber.

2 500 Scoville...

Tabasco.

Diline dokundurdun mu kabartan Meksika biberi var, Serrano deniyor... 10 bin Scoville.

Brezilya ve Jamaika’da yetişen Malagueta biberi var, bırak diline dokundurmayı, eline
aldığında parmakların iki gün yanıyor birader... 50 bin Scoville.

Dünyanın en acı biberi, Sri Lanka’da yetişen, Naga Jolokia... Yenmiyor. Çünkü,
yanlışlıkla yersen öldürüyor. 800 bin Scoville... Zaten o nedenle halk arasındaki adı,
“kobra” biberi.

Şimdi sıkı durun...

Polisin işçilere, üniversite öğrencilerine sıktığı biber gazı, kaç Scoville biliyor musunuz?



5 milyon Scoville!

Hem de gözüne!

Seyreltip, acıyı acıyla hafifletebilmek için gözüne limon sıkıyorsun... Düşün.

Üstelik... Bu 5 milyon Scoville’lik biber, o sıkılan gazın sadece 10’da 1’i... O gazın
geriye kalan 10’da 9’u, “kimyasal silahlar”dan elde edilen ve “içeriği gizlenen” bir karışım.

Gaz’eteler utanmadan küçültüyor, göz yaşartıcı diye yazıyor... Gaz’aptır.

Miraç

Gümüş yüzüğünü sağ eline takarak Müslüman olduğunu zanneden polislerimiz
tarafından... Tekmelene tekmelene burnu kırılan üniversite öğrencisinin adı ne?

Miraç.

Kandilde dünyaya gelmiş çünkü.

Namazında niyazında babaanne istemiş, evlatla-gelin kırmamış, Miraç konmuş torunun
adı.

Anne, ev kadını. Baba, ilkokul mezunu, maden işçisiydi. Zonguldak’ta... Üç kuruş
maaşla, hem toprağın yüzlerce metre altından kömür çıkardı, hem de pırıl pırıl üç evlat...
Üçüne de üniversite okuttu; büyük oğlan Sakarya Üniversitesi’nde otomotivi bitirdi, büyük
kız Gazi Üniversitesi moda tasarımından öğretmen çıktı, küçük oğlan endüstriyel teknoloji



okuyor.

Babası maden işçisiydi diyorum, çünkü rahmetli oldu. Hastaydı, halsizdi hep... Türkiye
Taşkömürü Kurumu tarafından defalarca hastaneye gönderildi, her defasında “Turp
gibisin” dendi... Turp gibi olmadığını biliyordu ama emekliliğine günler kalmıştı, sıktı
dişini... Emekli oldu, üç ay sonra kanserden gitti. Yıllardır yuttuğu kömür tozu akciğerlerini
bitirmekle kalmamış, çoktan bütün vücudunu sarmıştı. Emekli maaşı henüz bağlanmadan,
toprağa verildi. Eşi alıyor şimdi o maaşı, 400 küsur lira... Miraç o parayla okuyor,
Ankara’da.

24 yaşındaki bu delikanlıyla konuştum dün telefonda... “Ağabey, sordun anlatayım
ama yazma bunları lütfen, kendimizi acındırıyormuş gibi olmayalım” dedi.

Burnu unufak...

Onuru granit gibi.

“Annen?” dedim.

“Ağlıyor” dedi.

“Analar ağlamasın hükümeti” okusun diye yazıyorum bunları.

Gazeteciliğe polis muhabiri olarak başladım, 26 senedir gördüğüm, takip ettiğim
örgüt’ün haddi hesabı yok; kaba tabirle bi kulağımızın arkası kaldı... Bu çocuklar onlardan
değil.

Sizin çocuklarınız.

Burnu kırılan sizsiniz.



Zaten o nedenle, hiçbirinin sabıka kaydı çıkmadı. O nedenle, hâkim tarafından “suç
muç yok, polise mukavemet de yok” diye serbest bırakıldılar.

Peki dayak niye?

İşte onu da, bu memlekette eğitim bakanlığı yapan, AKP Genel Başkan Yardımcısı
söyledi... “Bu işi meslek haline getirmiş öğrenciler var, bakın bunların giydiği montlar bile
aynı” dedi!

Halbuki ne diyorlardı düne kadar... “Kılık kıyafeti yüzünden hiçbir öğrenci kapı dışarı
edilemez, devlet kılık kıyafetle uğraşmaz, öğrencinin kılık kıyafetiyle uğraşmaya kimsenin
hakkı yoktur, kabileler bile kılık kıyafet ayrımı yapmaz” demiyorlar mıydı?

E haliyle... Şimdi çıkıp, daha önce söylediğine benzer bi cümle kurmasını bekliyoruz
sayın Başbakanımızdan: “Velev ki, siyasi simge olarak mont giydiğini düşünün... Suç
sayabilir misiniz? Özgürlükler noktasında, dünyanın hangi ülkesinde böyle bir suç var?”

Gençlik insanın başına hayatta bir kere gelir...

59 yaşındaki YÖK Başkanı, koltuğa oturur oturmaz, ilk iş ne yaptı biliyor musunuz?

Motosiklet aldı.

İçinde ukteymiş.

Çünkü, sağ-sol, ideoloji meselesi filan değildir aslında yaşananlar... “Gençliğini
yaşayamamış insanlar” tarafından yönetiliyor Türkiye... Gençleri anlamama sebepleri bu.

Hani, üniversite yıllarından suratını hayal meyal hatırladığınız, varlığıyla yokluğu bir,



hafızanızı zorlasanız bile ismini çıkaramadığınız tipler vardır ya... İşte onlar yönetiyor.

Elbette onlar da 20 yaşında, 25 yaşında oldular, ama hiç genç olmadılar. Vazgeçtik
kafelerde yan yana oturup laflamayı, fakülte kantininde bile kızlı-erkekli ortamlarda
bulunmadılar.

Gençliğin âdeta uzvudur mesela, gitar... Ne kadar uzak onlara... Plajda yakılan
romantik bir ateşin etrafı, dağcılık kulübünün kurduğu kampın çadırı, amfide şamata,
kampüsteki şenlikte mırıldanan aşk şarkıları veya yılbaşı partisi, belki alt tarafı bi bira...
Ne kadar uzak.

Dar çevrelerinin Çin Seddi gibi eşiklerine esir büyüdüler maalesef... Kanları
kaynamıştır, istemişlerdir mutlaka. Aşamadılar. Aşanlara kızmaları ondan... Halbuki,
hayatında bi kere olsun dağıtmadan, nasıl toparlanır insan? Hangi sınırdan
bahsedebilirsin, özgürlüğü tatmadan?

İnanmazsanız, açın özgeçmişlerini... Hayat baharının en güzel dört senesi “şu
üniversiteyi bitirdi” diye geçiştirilen, kupkuru üç kelimeyle özetlenmiştir. Anaları babaları,
ilkokul dönemi, sonra zart diye atlar, siyaset sahnesindeki binlerce fotoğraf... Arası
boştur! Üniversite yıllarına dair hatıra fotoğrafı olabilmesi için, hatıra olması lazım
öncelikle... Yoktur.

Sorsalar bana, king bilmeyeni milletvekili bile yapmamak lazım... Ki, briçi kumar
zannedip, spor olduğunu kavrayamadan mezun oldular. Zaten, spor ayakkabı giymeden
emekli oldu çoğu... Apo’nun bile Bekaa’da kız militanlarla voleybol oynarken fotoğrafı var,
bunların var mı? Güya kültür dersi veriyorlar bize, hangisinin halkoyunu oynarken fotoğrafı
var? Tiyatro?

Mayo giymeden büyüdüler, mayo... Bülent Arınç, Beşir Atalay... Aileleriyle şezlongda
güneşlenirken düşünebilir misiniz? Bırak düşünmeyi, Allah bilir, mahkemeye bile
verebilirler beni... Bu kadar normal bir insan davranışı üzerinden kendilerini örnek
verdiğim için.

(Bakın, peşin peşin söyleyeyim, mahkemeye verirseniz, Kürşad Tüzmen’i şahit



gösteririm... Çünkü, mayo giymeyi anormallik kabul etmeyen Kürşad Tüzmen’e gidin
sorun, yumurta fırlatan gençlerin heyecanını da anlıyordur, sahillerin AKP’ye neden oy
vermediğini de.)

İyi yönetilen devlet, iyi yönetilen üniversite, iyi yönetilen gazete, iyi yönetilen banka,
hepsini inceleyin... Hepsinin başında, gençliğinin hakkını vererek yaşamış yöneticiler
görürsünüz.

En vahim gençlik hatası...

Gençliğini yaşamamaktır.

Türkiye’nin durumu vahimdir.

Sınav formunuzu yatır’dınız mı?

Babalar Günü dün kutlandı.

Bugün SBS...

Yarın ÖSS var çünkü.

Zuhurat Baba

Telli Baba

Gözcü Baba

Tuzcu Baba

Oruç Baba

Bardakçı Baba



Helvacı Baba

Bunlar doçent.

İzmir’deki profesör...

Susuz Dede.

Daha kıdemli.

Benim favorim, Bursa’daki Tezveren Baba... İlk 100’e 17 öğrenci soktuğu söyleniyor.
Sivas’taki Kılavuz Baba sözelde iyi... Urfa’da Hakim Dede var, hukuk banko... Kırşehir’deki
Kalender Baba, adı üstünde kalender, daha çok açık öğretime yönlendiriyor... Tokat’taki
Barak Baba’ya gidenler, Washington Üniversitesi’ne mastıra gidiyor!

Gerçekten merak ediyorum...

Üniversite mezunu yatır var mı?

Veya, Anadolu lisesi kazananı?

Adam uçak mühendisi olmak istiyor, tabutun altına kalem sokuşturuyor. Sanırsın, yatır
kalemtıraştır... Öğretmen olmak isteyen tebeşir sürüyor, mimar olmak isteyen cetvel...
Türbe duvarına sürtüp, doktor olmak için, yanında steteskop getiren bile var.

Bakın doktor dedim, aklıma geldi...

Geçenlerde Tıp Festivali yapıldı.

Merkez Efendi Camii’nde!

Turladın hepsini, ne Zuhurat Baba bıraktın, ne Telli Baba...

E baktın olmadı. Kazanamadın.



Doooğru Tekirdağ’daki Sersem Baba’ya.

Matematik

Atatürk’e “Senin adın Mustafa, benim adım Mustafa, bundan böyle senin adın Mustafa
Kemal olsun” diyen öğretmeni, ne öğretmeniydi?

Matematik.

“Çap, yarıçap, çember, açı, üçgen, eşkenar, yamuk, alan, taban, artı, eksi, eşit,
toplam, oran” gibi matematik terimlerini kim türetti, kim Türkçeye kazandırdı?

Mustafa Kemal.

“Teğet” kelimesini?

Mustafa Kemal.

Hayat, matematiktir.

“22 Temmuz’da yüzde 84 oy kullanıldı. AKP, yüzde 84 oranında kullanılan oyun yüzde
47’sini aldı. Eğer, yüzde 100 üzerinden bu hesabı yapacak olursanız, AKP’nin aldığı oy
yüzde 55,4’tür... Bu hesapları iyi biliyoruz, kusura bakmasınlar, bunların içinde piştik”
diyen... Yani, yüzde 100 üzerinden hesap yapıp, yüzde 115’i bulan kim?

Senin Başbakan.

“Milli eğitim çöktü, ÖSS’de liseler döküldü, 30 bin aday sıfır çekti” yorumlarına
sinirlenip... “Bu eleştirileri yapanlar ne dediklerinin farkında değil, 4 yanlış 1 doğruyu



götürüyor. Yani, 75 yanlış yapan aday, 25 soruyu doğru bile yapsa, sıfır alıyor” diyen kim?

Senin Milli Eğitim Bakanı.

4 yanlış 1 doğruyu götürüyorsa, 75 yanlış 25 doğruyu mu götürür?

Otur.

Sıfır.

Test

536 imam hatip lisesinin 327’sini tek başına açarak, erişilmesi imkânsız bir rekor kıran
devlet adamı kimdir?

a) Boris Yeltsin

b) Papa II. Jean Paul

c) Danyal Topatan

d) Süleyman Demirel

“Bir demokrasi ülkesinde din ve vicdan hürriyeti, eğitim hürriyeti kişinin temel hak ve
hürriyetidir. Hâkim kılınacak olan şeyler, İslam’ın getirdiği ana kaidelerdir. Sünneti
Seniyye’dir” diyen hürriyet abidesi kimdir?

a) Sünnetçi Kemal Özkan

b) Ernesto Che Guevara

c) Roberto Carlos

d) Süleyman Demirel



“İmam hatip liseleri, imam yetiştirsin diye açılmadı. Dinini bilen doktorlar, avukatlar,
mühendisler olsun diye açıldı” diyen toplum mühendisi kimdir?

a) Mao Zedung

b) Temel Reis

c) Michael Jordan

d) Süleyman Demirel

“Yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkede, dinini bilen insanlardan neden korkuluyor” diye
soran mütedeyyin isyankâr kimdir?

a) Alexandr Sergeyeviç Puşkin

b) Haile Selasiye

c) Zagor Tenay

d) Süleyman Demirel

“Türkiye, laikliği dinsizlik olarak anlamış... Hâkim kılınacak olan Kuran’ın hükümleridir”
diyen felsefe adamı kimdir?

a) Memati

b) Aristoteles

c) David Copperfield

d) Süleyman Demirel

Türkiye’de şu anda takunyalılar cirit attığına göre, Türkiye’de laikliği savunacak belki
de en son kişi kimdir?

a) Antonio Banderas

b) Luciano Pavarotti



c) Kaptan Kirk

d) Süleyman Demirel

I love Humeyni

“Humeyni’yi seviyorum.

Atatürk’ü sevmiyorum.

Maraş’ta Fransız askerleri Nene Hatun’un başörtüsüne uzandı. Sütçü İmam ilk ateşi
açtı, böylelikle Kurtuluş Savaşı başladı. O dönemin sosyolojik yapısını incelerseniz,
cephedeki insanlar hep Müslüman... Atatürk olmasaydı, İngilizler olsaydı, haklarım daha
geniş olacaktı.”

Böyle dedi.

“Türbanlı böyle dedi” demiyorum; çünkü bütün türbanlılar böyle düşünmediği gibi,
böyle düşünen türbansızlar da var. Demem şu...

Nene Hatun, Maraşlı değil.

Erzurumlu.

Savaştığı düşman, Fransız değil.

Rus.

Rus başörtüsüne saldırmadı.

Aziziye Tabyası’na saldırdı.

Milli mücadelenin mangal yürekli evladıdır, ama ilk kurşunu Sütçü İmam sıkmadı.

Hasan Tahsin sıktı.

Maraş’ta değil, İzmir’de.



Takvime bak...

Hasan Tahsin’in tetiğe basmasıyla, Sütçü İmam’ın tetiğe basması arasında 6 ay var.

Sütçü İmam, Fransız vurmadı.

Ermeni vurdu.

Maraş’ta düşmana ilk müdahaleyi yapan da, aslında Sütçü İmam değil.

Çakmakçı Sait.

Silahı yoktu.

Yumruğuyla saldırdı.

Şehit oldu.

Maraş’ı önce kim işgal etti?

Arkadaşın İngilteresi!

Kim sesini çıkarmadı?

Arkadaşın padişah efendisi!

Kim kurtardı?

Arkadaşa daha geniş haklar tanıyacak olan İngilizlerin gemisiyle kaçan padişah
efendinin idam etmek için arattığı Atatürk!

O dönemin sosyolojik yapısını incelerseniz, cephedeki insanların hep Müslüman
olmadığını da görürsünüz... Bizzat Ordinaryüs Profesör Mazhar Osman’ın ağlayarak
okuduğu “şehit listesi”ne göre, bu toprakları İngilizler işgal etmesin diye savaşan, can
veren İstanbullu hekimler arasında, 140 Türk, 32 Ermeni, 25 Rum, 18 Yahudi var.

Ve, dikkatinizi çekerim, hepsine birden “şehit” demişler... Çünkü şehitlik kavramı, “o
dönemin sosyolojik yapısı”na göre, dinle alakalı değil, yurtseverlikle alakalı.

Uzatmayayım.



Tehlike ne İran’dır, ne İngiltere...

Kara cehalettir.

Öğretmenim canım benim

Teflon tavaya hiçbir şey yapışmadığına göre, teflon o tavaya nasıl yapışıyor? Yüzme
zayıflatıyorsa, balinanın stili mi yanlış? Fatih Sultan Mehmed bizim şerefli ecdadımız
olduğuna göre, henüz beşikteyken boğdurduğu kardeşleri Bizanslıların haysiyetsiz ecdadı
mıydı? Yumurta kolesterolü azdırıyorsa, kalpten gitmemek için niye tavuk eti yiyoruz?

Yaş otuz beş, yolun yarısı eder, Dante gibi ortasındayız ömrün’ü papağan gibi tekrar
etmesi güzel de, 70 yaşında mı rahmetli oldu Dante? Eğitim şart’sa, annesi öğretmen
olduğu halde üniversite bile okumayan Bill Gates, malı nasıl götürdü?

Mustafa Kemal neden müselles’e üçgen demiştir, üçyan dememiştir? Futbol, korner,
faul, penaltı, gol, ofsayt, forvet, frikik, maç, pas, skor İngilizceden... Hakem niye
Arapçadan?

Düşünmeyiz çünkü...

Ezberleriz sadece.

Mercidabık mesela...

Nerdedir?

“Azı karar çoğu zarar” ise, “fazla mal göz çıkarmaz” neyin nesi? Atalarımız mı çok
kararsızdı, yoksa bazı atalarımız yavşak mıydı?

Ölü poposuna pamuk tıkar gibi bilgi sokmaya çalışıyoruz genç zihinlere...



Netice?

Neden’ler yerine sonuç’larla ilgilenen sistemin kaçınılmaz hezimetidir bu.

O nedenle, sınıflar 60’ar, 70’er kişi... O nedenle, öğretmen maaşları yerlerde
sürünüyor. O nedenle, geçinmek için pazarda limon satıyorlar. O nedenle, gelişmiş ülke
insanından hiçbir zekâ eksiği olmayan millet, moron gibi dolaşıyor ortalıkta... O nedenle,
işsizlerimiz diplomalı.

Çünkü, ne kalabalık nüfustur aslında sorun, ne de ülkenin gariban olması... İneklerin
sindirim sistemini ezberletiyoruz, düşünmeyi öğretmiyoruz çocuklarımıza... Temel sorun
budur.

“Camdan dışarı bakın, ilk ne görüyorsunuz?” diye soran ve “cam” cevabını
vermeyenlere sıfır veren bir öğretmenin... “Bakarkör” olmamızı engelleyen bir öğretmenin
öğrencisidir bu satırların yazarı... Dün aradı beni, “Öğretmenler Günü’nü yaz” dedi.
Yazıyorum.

Değerli öğretmenler...

“Ne yapalım, müfredat böyle, araç gerecimiz eksik, kalorifer yok, hademe az,
bilgisayar pahalı” filan, bırakın artık bunları... Düşünmeyi öğretmenin maliyeti, sıfır lira.



Teşhisim şu: İdrak yolları enfeksiyonu!

Eczane

Size bi reçete yazayım...

10 kuruşa satılan ilacı 3 kuruşa alacağız ama bunun karşılığında, 10 eczanenin 3’ü
kapanacak, hangisini tercih edersiniz?

Eczaneler kapanır.

Çünkü, bırakın yıllardır mahallenizde “en faydalı komşu” bildiğiniz eczacının iflas
etmesini, 3 kuruşluk şahsi menfaat için babasını bile satan bir toplum haline getirildik.

Hiç çevirme suratını...

Sana soruyorum:



Dünyanın en pahalı benzinini, dünyanın en pahalı elektriğini, dünyanın en pahalı
doğalgazını kullanan, dünyanın en yüksek vergisini ödeyen ülke... Nasıl olur da,
Avrupa’nın en ucuz ilacını kullanır? Hiç merak etmiyor musun kardeşim, nereden gelir bu
değirmenin suyu?

Avrupa’da 5 ülke seçiyorlar, o 5 ülkenin ilaç fiyatlarından yola çıkarak, bizim ilaçların
fiyatını belirliyorlar. Ancak, ne sihirdir ne keramet, işte burada maharet...

Mesela, kalp ilacı... Bakıyor, en ucuz Portekiz’de, Portekiz’in fiyatını seçiyor.
Romatizma ilacı, bakıyor, en ucuz Yunanistan’da, Yunanistan’ın fiyatını seçiyor. O
romatizma ilacı, İspanya’da daha pahalıymış, ilgilenmiyor, işine neresi gelirse, orayı
seçiyor.

Mesela, aspirin... Bakıyor, en ucuz Fransa’da, şak, Fransa’nın fiyatını seçiyor. Halbuki,
Fransa eczacısını kolluyor, sübvanse ediyor, ciro düştüğünde Fransız eczacısı çökmüyor.
Vatandaşının sağlığını düşünen Fransa, eczacısının da “vatandaş” olduğunu unutmuyor.

Üstelik...

Zurnanın asıl zırt dediği yer.

Dün yaşanan bir vaka...

Tansiyon hastasına ilaç yazmış doktor... Hasta, en yüksek risk grubunda, ilacın dozu
en yüksek doz, raporunda yazıyor. Hasta eczaneye geliyor, sistemi açıyor eczacı, bakıyor,
o ilacı alırsa hasta, 61 lira fark ödemek zorunda... Ödeyemiyor. Tekrar sistemi açıyor
eczacı, en ucuz eşdeğerini tıklıyor. En ucuzu alırsa hasta, hiç fark ödemeyecek ama o en
ucuz ilaç, en düşük doz... Yani, hiç fark ödemeyecek ama büyük ihtimalle yakında ölecek.

Ekmek var, 400 gram...

Ekmek var, 100 gram...

İkisi de ekmek mi?



Ekmek.

Doy da göreyim!

Sen, ilaç fiyatları ucuzladığı için eczacının isyan ettiğini sanıyorsun ama o eczacı,
aslında senin için kavga veriyor, senin için çırpınıyor. Mecbur kalırsa, gözlük satacak,
vitamin satacak, bi şekilde hayatını devam ettirecek elbet... Sana şimdiden Allah rahmet
eylesin.

Doktor

Kız verirken...

Kocaya varırken...

Otomobil alırken...

“Doktor Civanım.”

Muayene ücretine gelince...

“Hepsi şerefsiz!

(Harala gürele yüzünden yazmaya fırsat bulamadık, şu Tam Gün Yasası’nı... Hazır,
yeni bir darbe planı çıkmadan, fırsat bu fırsat, aradan çıkarıvereyim bari.)

Deniyor ki:

“Başbakan kadar maaş alacaklar.”

Safrakesesi ameliyatı yapabilir mi Başbakan?

Böbrek nakli?



Pansuman bile yapamaz...

Ama, çok sıradan bademcik ameliyatını yapabilen bir hekim, gayet güzel başbakanlık
yapabilir. Refik Saydam mesela, hekimdi.

O halde, hekimlerin maaşını siyasilerin maaşıyla niye kıyaslayalım ki?

Komada geliyorsun, bacağını kesiyor, damar çıkarıp, kalbine bağlıyor, gebermekten
kurtuluyorsun. Sonra “Çok para aldı” diyorsun. Kaç para ki senin hayat? O kadar etmez
mi?

Gece yarısı ateşi 40’a vuran evladını Azrail’in elinden almanın, hızara kaptırdığın
parmağını yerine dikmenin, görmeyen gözünü gördürmenin, kanserini erken yakalamanın
fiyatı nedir?

12 sene üniversite okuyor. Boru değil. 18 yaşında girdi, geldi 30’una, hâlâ kafa
patlatıyor. İki kapılı handa, yolun yarısı eder... Lütfedip, müsaade edelim de, biraz para
kazansın bu ülkede.

Karaktersiz hekim yok mu? Var elbette... Ne kadar karaktersiz gazeteci, ne kadar
karaktersiz avukat, ne kadar karaktersiz esnaf varsa, o kadar karaktersiz hekim var...
Ama, Rabbim herkese “Cleveland” demiyor... Parası olmayana bakan vicdanlı hekim de
var bu ülkede.

Tahmininizden çok.

Üstelik, silah zoruyla ameliyata alınan hastayı hiç duymadım ben... Yeşil kartlı bile
olsan, seçme şansın var. Paragöze gitme, öbürüne git.

Diyeceksiniz ki:



“Kuyruk oluyor, yeterli hastane yok...”

Binayı da mı o yapsın?

Müteahhit midir hekim?

Peki nedir?

Aslanı kediye...

Eğitimliyi cahile kırdırma projesidir bu.

Hakkını alamayanlar kendisinden hesap sormasın diye, “Bak şunlar senden fazla
alıyor” diye hedef göstermektir... “Sen az kazandığına itiraz etme, onunkini de indirelim”
demektir... Refahı paylaştıracağına, yoksulluğu paylaşmayı doğruymuş gibi göstermektir.

Kendi suçunu örtbas etmek için, suçlu yaratma projesidir...

Hekimlerin durup dururken başına gelen budur.

İlaç

Borç, 350 milyar dolar.

Cari açık, 50 milyar dolar.

Ve hükümet, devleti bu hale getirenlerin kim olduğunu buldu...

Kemik erimesi olan vatandaşlar.

Ülseri olan vatandaşlar.



Evet, bütün suç onlarınmış.

Ekonomiyi rayına oturtabilmek için, kemik erimesi olan vatandaşların ilacını kestiler.
Maliye Bakanlığı’nın tebliğine göre, öyle her “Kemiğim eriyor” diyen ilaç alamayacak
artık...

Ne zaman alacak?

Kemikleri kırıldığı zaman...

“Belgelendirmesi” gerekiyor.

Getir kırığı, al ilacı kardeşim...

Kırık yoksa, ilaç da yok.

Hükümete mi sordun, kemiğini eritirken?

Ekonominin dengelerini altüst ettiği saptanan diğer grup da, ülseri ve gastriti olan
vatandaşlar... Onlara da, yok artık ilaç milaç... Hortumları kesildi! Ne yapmaları lazım illa
ilaç almak istiyorlarsa? Hortum sokturmaları... Ucunda kamera olan hortumu midelerine
sokturup, delik olup olmadığını kanıtlamaları gerekiyor.

Dedim ya, “belge şart...”

Del mideyi, al ilacı.

Delik yoksa, ilaç da yok.

İspiyonlamış gibi olmayayım ama...

Bana sorarsanız, “kendi keyfi için” devleti batıran “şımarık” bir grup vatandaş daha
var.

Kalp hastaları...

Onların da ilacının kesilmesi lazım mutlaka.



Veriyorsun ilacı, yaşıyorlar...

Kes ilacı, tam tasarruf.

Profesör doktorna

Kalçası kırılan hastalara taktığı platinleri, tornacıda yaptırmış profesör.

Buna şükür aslında...

Marangoza da yaptırabilirdi.

Bilirim çünkü bu arkadaşı...

Ege Üniversitesi’ndeydi.

Doçentti.

Muayenehanesi Alsancak’taydı. Namuslu hekimlerden ihbar yağıyordu, torna mevzuu
yoktu ama fatura dümeni yapıldığı iddia ediliyordu. Ensesine binmeye hazırlanıyorduk ki,
araziye uydu, taşındı İzmir’den... Hatta, beraber iş tuttuğu tıbbi malzeme deposunun
sahibi kadın da huylandı, Almanya’ya kaçtı. Ayyuka çıkmıştı. Maalesef, değerli
yetkililerimizden kılını bile kıpırtadan olmadı...

Netice?

Meğer, profesör olmuş bizimki.

Konya’ya gitmiş.

(Allah’tan sanayi sitesi olan bi şehre gitmiş... Dedim ya, tornacı bulamasa, kayın’dan
da kestirebilirdi! Çam biraz yumuşak düşer kalçaya, daha ziyade menisküse tavsiye
edebilirim.)



Gülmeyin.

Olacağı budur.

Niye derseniz...

Bakın, sanayi sitesi dedim, hekim olmayanların da anlayacağı dille anlatmaya gayret
edeyim.

Eskiden kaportayı dağıtıyordun, yedek parça lazım, gidiyordun devlet hastanesine,
hekim açıyordu bagajı, en güzelinden Mercedes yedek parçasını takıyordu kalçana... Sen
de, nüfus kâğıdı modelin kaç olursa olsun, gıcır gıcır kaportayla dönüyordun pistlere,
gazlıyordun.

Çünkü, yedek parçanın fiyatı ne olursa olsun, yeter ki kaliteli olsun, tıkır tıkır ödüyordu
devletimiz.

3-5 sene önce... Sağlıkta reform yapan hükümetimiz, “Hastaneler bundan böyle
ihaleyle yedek parça alacak, ben bi tavan fiyat veririm, mesela 10 lira, bunun altında
fiyatla kim getirirse, ihaleyi o kazanır” dedi... Böylece, yedek parçayı 10 liradan getirenler
ihaleyi kaybetti, yedek parçayı 8 liradan getirip “Bu da aynı işi görür” diyenler, ihaleyi
kazandı.

Kazanınca ne oldu? Kaportayı dağıtıp hastaneye gittiğinde, Mercedes yedek parçası
yerine, Lada yedek parçası takmaya başladılar kalçana... E baktılar Lada’yla da gidiyor...
Bu sefer, Çin’den Hindistan’dan adını sanını bilmediğimiz yedek parçaları getirmeye
başladılar. Rakamlar öylesine düştü ki, Lada getirenler bile ihaleyi kazanamaz hale geldi.

Ve, tabii Konya’daki gibi, paraya doymayan profesör kılıklı arkadaşlar devreye girdi...

“Cheng Yaouv yapar da, Yaşar Usta yapamaz mı yauv?” deyip, doooğru tornacıya...

İşin ekstra matrak tarafı, profesör ve tayfası içerde, tornacı dışarda... İfadesini alıp,
serbest bıraktılar, morali bozuk, dükkânı açmadı dün... Oğluna sordurdum, çırağıdır aynı



zamanda, “Örnek parça getirdiler, aynısını yapabilir misin dediler, biz de yaptık abi, ne
bilelim biz” dedi.

Dolayısıyla, iki önerim var...

Profesör meslekten atılsın.

Ortopedide çığır açan Yaşar Usta ise, Nobel’e aday gösterilsin.

Otopsi

“Seks kölesi”ni biliyordum da...

“Seks kenesi”ni ilk kez duydum.

Karabük’te kene ısırması sonucu hayatını kaybeden 75 yaşındaki talihsiz kadının
cenaze namazını kıldıran imam açıkladı: “Fuhuştan oluyor...”

Fuhuş artınca bu tür şeyler olurmuş.

Geçenlerde de, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir dergi dağıtıldı... İmam Hatip
Liseleri Mezunları Derneği’nin dergisi... Orada da yaz aylarında plajlarımızda sık sık
görülen boğulma vakalarına bilimsel açıklama getirilmişti: “Herhangi bir kişi, denizde
boğulmak üzereyken, samimi şekilde dua ederse, kurtulur.”

Kanıt?

Titanik...

Dergiye göre, “Titanik’ten kurtulanlar bu şekilde kurtuldu.”



İstanbul’da Tıp Festivali başladı.

Camide.

Büyükşehir Belediye Başkanı –ki muhallebici mimardır– “şifa olsun” diyerek, “mesir
macunu” dağıttı.

Netice itibariyle...

Gerek yok otopsiye.

– Rahmetli TC’yi nasıl bilirdiniz?

– İyi bilirdik.

– Hakkınızı helal edin.

– Helal olsun.

– Gömün.

Mehmet Öz

Mübarek diyet ayları geldi...

Havada peeling kokusu var.

Hanımlarda bir tatlı telaş.

Keyifle soyuluyorlar...

Hem ciltten... Hem cepten.

Halbuki, ne güzel mevsimdi eskiden...

Kiraz çıkardı.



Karpuz çıkardı.

Ya şimdi?

Mehmet Öz çıkıyor!

Profesör Öz’den anlıyoruz artık, yazın geldiğini...

Her yaz başı geliyor, elinde tuğla gibi kitap.

Gelsin tabii.

Memleketidir.

Ama ne zaman gelse Amerika’dan, bizim evin huzuru kaçıyor birader.

Geçen akşam gittim eve, mesela...

Değerli eşim, kapıda bekliyor.

Elinde mezura...

– Bu ne?

– Belini ölçeceğim...

– Niye?

– Mehmet Öz söyledi.

– İllallah be kardeşim, gene ne dedi?

– Çok konuşma, dur şöyle!

Durduk mecburen...

Eşim de terzi gibi belimi ölçtü.

Zannedersin pantolon diktireceğiz...

Meğer, bu seneki yeni kitabın bombası buymuş... Belinin çevresini ölçüyorsun, belinin
çevresi, boyunun yarısından az edecek... Eğer belinin çevresi, boyunun yarısından



fazlaysa, kalpten ölüyorsun... Benim anladığım bu.

Ölçtük.

Belim, boyumdan uzun çıktı.

E tabii, hır çıktı.

O yasak, bu yasak.

Onu yeme, bunu yeme.

Çünkü, Mehmet Öz’ün hesabına göre, bugüne kadar yaşıyor olmam, doğanın mucizesi!

Geçen sene de yaşamıştık, aynı krizi.

Geldi...

Bir elinde kitap, bir elinde fındık.

Bunu oku, bunu ye.

İtiraf edeyim, okumadım...

Ama yedim.

Hem de, ne yemek...

Ayıptır söylemesi, ben fındığı kuru kuruya yiyemem, prensip olarak...

Rakıyla fındık, viskiyle fındık, birayla fındık...

Zayıflamak için fındık yedik, 20 kilo aldık!

Eşim isyan...

– 2-3 tane yiyeceksin, 2-3 kilo değil!

– Ben anlamam.

– Nasıl anlamazsın?

– Ye dedi, yedim.



– Yarın doooğru doktora gidiyoruz...

– Mehmet Öz’ün gelişini bekleseydik...

– Cıvıtma, yarın gidiyoruz!

Sert erkek olduğumuz için, bizim evde emirleri hanım verir, gördüğünüz gibi...

Gittik, tıpış tıpış...

Cihaza mihaza girdik...

Damarlar olmuş, kablo!

Allah sizi inandırsın, 220 volt elektrik geçer ama kan geçer mi, orası şüpheli.

Kolesterol desen...

Çift sarılı yumurta bile, benim kolesterolün yanında “light” kalıyor.

Netice?

O yasak, bu yasak.

Fındığa dokunmam bile yasak!

Fındık dediğin de öyle ha deyince, bırakılmıyor ki...

Bağımlılık yapıyor.

Neyse...

“Ağız tadıyla” ölmemize izin verilmediği için bir senedir “ot”luyorduk...

Tam geviş getirmeyi öğrenmiştik ki...

Başımıza “mezura” çıktı.

Bugünlerde, her akşam aynı terane.

Annesi talimat vermiş, sevgili kızım, düzenli olarak belimi ölçüyor, halime kıkırdayarak.

Tek iyi tarafı var... Her şey yasak. Göbeğini içine çekebiliyorsun ölçerken... O serbest.



Şimdiden kara kara düşünüyorum, gelecek yazı... Ve dua ediyorum, “Allahım lütfen,
Mehmet Öz seneye Türkiye’ye gelmesin, tatile Japonya’ya falan gitsin...”

Mehmet Öz’ü kınıyorum

Havalar ısındı.

Mehmet Öz geldi gene.

Gençlik iksiri getirmiş bu sefer.

Yeşil, iğrenç bi sıvı.

Kereviz, kabak, salatalık, maydanoz, zencefil kökü, limon falan galiba... Sıkıp,
içiyorsun.

Birincisi, kabak güzel bi şey olsaydı, kabak demezlerdi... İkincisi, madem kerevizle
maydanozu karıştırıp suyunu içecektik, o kadar fındığı niye yedirdin?

Üstelik...

Milletçe bunalıma girdik, yeşil halıya bile basmıyoruz, kene çıkar diye... Çiğköftenin
yanındaki marula bile şüpheyle bakıyoruz... Hâlâ “Yeşil gördün mü, dal” diyor.

Amerika değil ki burası birader...

Kırım Kongo Turko!

Önceki seneler iyiydi...

“Fındık yiyin” dedi.

Viskiyle, birayla tıkır tıkır yedik.



“Belinizi ölçün, belinizin çevresi boyunuzun yarısından az olmalı” dedi.

Göbeği içeri çektik...

Onu da hallettik.

Ama bu sene başka...

Hem bu yeşil sıvıyı içeceksin, hem de 60 tane barfiks, 120 tane mekik çekeceksin.

Kekik yemeye razıyız da, mekik zor...

Hem zaten bu kadar barfiks çekebilsek, gençleşmek için iksire ne gerek var?

Yeşil bulamaç iç.

Tavuklu salata ye.

Erken yat, 5’te kalk.

Yoga yap.

Komando taburu daha rahat!

Özetle...

Mehmet Öz’le olmuyor bu iş.

Bize şöyle, Zekeriya Beyaz gibi bir hoca lazım, sağlık alanında...

Kafamıza göre...

“Yiyelim, içelim, güzelleşelim, Allah affeder” diyecek bir hoca.

Estetik cerrahi

Bülent Arınç, “kozmik” odaya “kozmetik” oda demeye başladı... O işten iyi anlarlar.



Olduğu gibi değil...

Göründüğü gibi olmayı severler.

İşsizlik rakamları mesela.

Baktın ki çok...

“Umudum kalmadı, iş aramıyorum artık” diyenleri çıkarırsın.

Olur sana mis gibi liposuction.

Baktın ki, istenmeyen kıllar var medyada...

Komple lazer epilasyon.

Milli gelire takarsın silikonu, şişirirsin...

Kıçımız açıkta ama Pamela Anderson gibi göğsümüzü gere gere gezeriz hiç olmazsa.

Farz edelim, dolar...

1,5 milyon lira.

Sıyır 6 sıfırı.

1,5 lira.

İnceldi mi?

İnceldi.

Enflasyon?

Tek haneli...

Peruk’tur bu.



Çünkü, hane halkı yöneten herkes biliyor ki, temel ihtiyaç maddelerinde durum kel!

Emekliler zaten botokslu...

Çakarsın alnının ortasına elektrik, su, doğalgaz, kira şırıngasını, kırışıklık mırışıklık
kalmaz; en az 75’e kadar çalışır!

Siz zam zannediyorsunuz...

Peeling o.

İnce ince soyma yöntemi.

Bürokraside dolaşımı engelleyen Atatürkçü toksinlere karşı, tek çare, lenf drenaj...

Basınçlı makineyle yaparsın masajı, usul usul, hissettirmeden atarsın vücuttan.

Kamuda biriken selülite karşı da, tabii ki, karboksiterapi...

Dünyada, cilt altına karbondioksit gazı enjekte edilerek uygulanıyor; bizde ise, cilt
altına değil, direkt insanların suratına gaz püskürtme yöntemiyle daha iyi neticeler elde
ediliyor.

(Tekel işçileri mesela... Otura otura obez olmuşlardı, havuzda yüzmeye filan
başladılar!)

Ve bakıyorsun, bunca estetik operasyona rağmen, memlekette her şey aslında olduğu
gibi “yamuk” mu duruyor? Kolayı var kardeşim, rinoplasti... Zorla güzellik yani!

Nobel

Doğada bulunmayan ve ışığın ters yönde kırılmasını sağlayan “meta malzeme”yi



üreterek, cep telefonu, bilgisayar çipleri ve mikroskopların etkinliğinin artırılmasına katkı
sağladığı için, Londra’daki Kraliyet Bilim Topluluğu’nda düzenlenen törenle Descartes
Ödülü’nü alan tek Türk, saygın Fizik Profesörü Ekmel Özbay’ın danışmanlığında, TÜBİTAK
tarafından desteklenen Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’nde, Avrupa Birliği Çerçeve
Programı kapsamında çalışmalarını sürdüren Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik
Mühendisliği Bölümü doktora öğrencisi Bayram Tütün’ün, organik kimya ve sentetik
polimerler kullanarak ürettiği organik lazer teknolojisiyle, yara iyileştirme, böbrek taşı
tedavisi, göz ve diş hekimliği teşhislerindeki yüksek çözünürlüklü projeksiyon ve hologram
ekranlarına sahip görüntüleme cihazlarını, milyonlarca renk, yüksek kalite ve çok daha
ucuza elde edilebilir hale getirip, dünya yeni nesil optoelektronik teknolojisinde çığır açtığı
gün... Sağlık Bakanı, “Keneye karşı pantolon paçalarını çorabın içine sokun, ishal olanlar
da, ellerini sabunlasın” dedi.

Daha fazla devam edemeyeceğim.



Nerede doğduğun, nerede doyduğun değildir önemli olan… Zihniyet hemşeriliğidir.

İzmir

Türkiye’den sıkıldığım zaman İzmir’e giderim ben.

Simite gevrek deriz biz...

Çekirdeğe çiğdem.

Kordon elektrik aleti değildir.

Kumru da kuş değildir bizim için...

Yengen’i yeriz.

Sen sigorta dersin...

Biz asfalya deriz.

Uzatmayız...

Gidiyom geliyom deriz.



Domates dediğin, domat işte.

Evimiz isterse 800 metrekare olsun, balkonda otururuz. Hıdrellez filan gibi mazeretler
uydurur, sabaha kadar sokaklarda içeriz. Bi oturuşta 60’ar 80’er midye yeriz, istifno
severiz, cibez’e bayılırız; gece 3-4 gibi boyoz’a dalmazsak, kan şekerimiz düşer! Boş lafa
karnımız toktur bu arada, tırışkadan teyyare gibi atasözlerimiz vardır...

Paraşüt kulesinden atlamayana kız vermezler; kızlarımızı da tavlayamazsın ha... Canı
çekerse, o seni tavlar! Liseye giden kızının erkek arkadaşının olması kasmaz babaları;
kendilerinin de kız arkadaşı vardı lisede... Bak iddia ediyorum, okey şampiyonası
düzenlense, İzmirli kadınlar alır kupayı... Erkekleriyle kahveye giderler çünkü... Şaşırdın di
mi? Al buna da şaşır, nargile içerler... Askılı giyerler, şortla gezerler, öküz gibi bakarsan, bi
çakar, bi de duvardan yersin... Gönül Yazar’ız, Sezen Aksu’yuz; bir gül takıp da saçlarına,
çıktı mı deprem sanırdın kantosuna, Karantinalı Despina’yız... Sensin Varoş! Biz tenekeli
mahallede bile el ele gezeriz.

Erkeklerimiz de fena değildir hani... Detaya girmeyeyim, Ayhan Işık, Metin Oktay,
Mustafa Denizli mesela, bi fikir verir sana... Ertuğrul Özkök’ün kırdığı cevizleri okuyoruz;
eşi kafasına ütü atmış... Ayıptır söylemesi, Mahsun Kırmızıgül’le Alişan’ı ayırt edemeyiz
biz.

Gülümseriz.

Enginarın başkentidir; İzmirlidir incir. Kazandibi hemşeri... 78 çeşit köftemiz olduğu
için, McDonald’s’ın bunalıma girdiği tek şehirdir... Zeytinyağı severiz, dünyanın en boktan
durumuna bile düşsek, zeytinyağı gibi üste çıkmayı daha çok severiz... Sana ne birader,
keyfimizin kâhyasıyız, yazlıklara gitmek için 8 şeritli otoyol yaptık; Güzelbahçe,
Seferihisar, Urla, Karaburun, Çeşme, öbür tarafta Dikili, Foça, çipurayız... Pak Bahadur’u
özleriz... Durup dururken faytona bineriz, bi yere gitmeyiz aslında, öööle turlarız... Hava
güzel, daralırız, okulu ekeriz. Mezun olduktan sonra öğretmeniyle kadeh tokuşturmayan
öğrenciyi zor bulursun İzmir’de.

Siz sembol diyorsunuz ama saat kaç diye Saat Kulesi’ne bakanı bulamazsın, altında
buluşanlar bile zahmet edip kafasını kaldırmaz, birbirine sorar saati! Rahatızdır...



Çocukları Kemeraltı’da kaybederiz, alışverişe devam ederiz, esnaftan biri bulup getirir,
çıkışta Kemeraltı Karakolu’ndan alırız... Ağlayıp zırlamak bi yana, çoğu dondurmayı
bitirmediği için ayrılmak istemez karakoldan, iyi mi... Aceleye gelemeyiz! Bir sene
önceden duyurmaya başla, de ki, 22 Ağustos saat 20’de tiyatro başlıyor... 20.30’da
geliriz... Sanatçılar da İzmirliyse, tiyatro zaten 21’de filan başlar... Uçak 6 saat rötar
yapsın, istifimizi bozmayız, bizim için ekstra bira içme vesilesidir bu... Kuyruk olmaz,
çünkü kuyruk varsa, İzmirli sıkılır, gider. Pratiktir... 201 sokağı bulduysan, yanındaki
202’dir. Tek tek isim vermeye üşeniriz.

35’imiz var.

35 buçuğumuz da var.

34 plaka gördük mü, kapışırız... Arkadan sirenleriyle isterse Cumhurbaşkanı gelsin,
bana mı sordu, tarladan gitsin, makam arabasına yol vermeyiz.

Arızayız!

Erkek çocuklarına en çok “Efe” adı konulan şehirdir orası... Zeybek duyduğumuzda,
içimiz cız eder, kalkar oynarız. Hasan Tahsin orada, Kubilay orada, Latife Hanım orada,
Zübeyde Hanım bize emanet, bize... Mustafa Kemal de, ağlar kadınlarımız... Sokak sokak,
bulvar bulvar, Milli Mücadele Müzesi’dir... İstanbul’daki gibi III. Ahmet Çeşmesi falan
yoktur orada... Ankara’daki gibi Cinnah Caddesi, Arjantin Caddesi de bulamazsın pek...
Recep Tayyip Erdoğan Kavşağı’nı teklif etmez hiç kimse.

Bakın, Tayyip Erdoğan dedim, aklıma geldi... İzmir’de miting yapacakmış Başbakan.

Kendisine ev sahibi olarak, Ayla Dikmen’in Kordon’da üstü açık otomobille gezerken
söylediği ve Türkiye’nin anca yıllar sonra keşfettiği parçasını armağan ediyorum: “Ben
söylerken gülmedin mi? Falımızda ayrılık var demedim mi? Anlamazdın, anlamazdın...”

Balkon

Biz İzmirliler için hayatın özetidir balkon... Evimiz isterse 800 metrekare olsun,



daralırız, balkonda otururuz. Kiralarken, alırken filan, ölçeriz mutlaka, masa sığıyor mu?
Balkonda yeriz çünkü, balkonda içeriz, komşudan komşuya balkondan sohbet ederiz.

Herkes oturma odasında otururken balkonunu kilitler, hırsız girmesin diye... Biz
İzmirliler yatak odasının penceresini kilitleriz, ki balkonda otururken hırsız girmesin.

Babam... Balkona klima taktırmaya kalktı, vantilatöre zor ikna ettik.

Danıştay mesela, geçenlerde, balkonunu camla çevirip, oda haline getiren bir İzmirli
için “yıkım kararı” verdi. Evi, aslında yayla gibi, 4 oda, 1 salon ama kışı var bu işin, illa
balkonda oturacak! Yargıtay desen, balkonda mangal yapılmasını yasakladı İzmir’de,
hukuki tartışma çıktı, İzmirli hâkim ve savcılar itiraz etti, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’ne götürürsek, şaşmayın.

Havalar güzelleşti, cam çerçeve açıldı ya, gidip bakın, yüzlerce kolu bacağı alçılı çocuk
görürsünüz İzmir’de... İkinci katta oturan veletler, zahmet edip kapıdan çıkmaya üşenir
çünkü... Kendimden biliyorum, dünyanın en çok balkondan düşen çocuğu oradadır, inanın.

Nane kuruturuz.

Salça yaparız.

Balkonda ders çalışırız biz.

Balkonda kahvaltı ederiz.

On binlerce İzmirli bu yazıyı balkonda okuyacak, adım gibi eminim...

Balkonda güleriz.

Balkonda ağlarız.

Ve, balkonda ölürüz.



Bakın... Osmaniye’de askeri lojmana roket fırlattı teröristler, balkonda oturan bir
teğmenin eşi başından isabet aldı. Toplantıdaydık o sırada, “İzmirlidir” dedim... İzmirli
çıktı Pınar.

Çocukken; Yağhaneler’de komşuymuşlar Cumhur’la, balkondan balkona tanışmışlar, 8
yıldır çıkıyorlarmış, iki aile de Buca’ya taşınmış, balkondan balkona arkadaşlıkları devam
etmiş... Pınar Bolu’ya gitmiş, öğretmen olmuş, atanamamış... Cumhur Harp Okulu’ndan
mezun olunca, evlenmişler sadece 47 gün önce, Buca’daki komşuları balkonlardan
alkışlamış gelin arabasını... Pınar’ın babası SSK emeklisi, iki evlat okutmuş, borç dağ gibi,
düğün müğün derken, iyice bunalmış, evinin balkonuna asmış kendini, sadece 40 gün
önce... Kahpe roketin balkonda bulduğu Pınar, tabutuyla değil, babasının mevlidine
gelecekmiş meğer bugün.

Balkonlara bayrak asıldı, komşuları ağlayarak balkonlardan el salladı Pınar’a dün...
Ocağımıza ateş düştü, evlerimizin içi her zamankinden dayanılmaz, balkonlarımızda hüzün
var bugün.

Aslında, sadece terörle izah edemeyiz bu durumu... Arka odalara girdiğinde, zorlu
geçim mücadelesi, ekonomik kriz, haciz, çaresizlik, intihar, yıllarca okuyup iş sahibi
olamayan, atanamayan, alacağı üç kuruşla ailesine yardımcı olamayan evlatlar,
kurbanlar... Ve, İzmir’in refah içinde yüzdüğünü zannedip, dağlara savrulan, intikam için
canavarlaşan ruhlar.

Türkiye’nin balkonudur İzmir.

Hayatın özetidir.

Herkes biraz İzmirlidir

İzmir’i yazdım.

İzmirlilerden özür dilerim.

Bu kadar hakarete uğrayacağınızı hiç tahmin etmemiştim çünkü.



“Gâvur” zaten derlerdi.

Baktılar ki, biz gâvuru iltifat olarak algılıyoruz... “Lağım” diyen bile oldu.

Ne yapalım arkadaş...

Bizim kızlar senden güzel!

Kıskanma, “prenses” demiş Victor Hugo İzmir için... Kendi memleketine bakmış
“sefiller” demiş, benim memleketime bakmış “prenses” demiş. O derece.

Abartmıyorum, dünyanın hiçbir yerinde İzmir’deki gibi güzel batmaz güneş... Alt tarafı
8-9 saat sonra geri gelecek olmasına rağmen, gitmek istemez âdeta İzmir’den... Tren
garlarındaki duygusal vedalaşmalar gibi ağırdan alır. Ve, o veda anı, rakının dibine vurma
mekânıdır.

O nedenle “rakıyı alkol zannedip” Mustafa Kemal’e “sarhoş” diyenlere güleriz biz
İzmirliler... “Allah’ın geri zekâlıları, adam sarhoş kafayla kurmuş memleketi, siz ayık
kafayla batırıyorsunuz” deriz!

Şaka bir yana, Hitit Prensesi’dir Smyrna... Dangalaklar Yunanca zanneder ama öz be
öz Anadolu’dur... Milattan önce 2 binleri yansıtan Kayseri’deki Kültepe Höyüğü’ne zahmet
edip bakarsan, çivi yazılı tabletlerde görürsün güzeller güzeli Smyrna’nın adını... Yani,
“denizi kız, kızı deniz, sokakları hem kız hem deniz kokan” şehrimin, kökeninde vardır o
güzel tenin kokusu...

E haliyle, sembolümüz kuştur!

Adı, Yalıçapkını.

Ya gerisi?

Tanıştırayım bazılarını...



İsmet İnönü, Latife Hanım.

Hasan Tahsin, Kubilay.

Metin Oktay. Mustafa Denizli. Ayhan Işık. Sezen Aksu. Halit Refiğ. Adnan Saygun.
Süleyman Ferit Eczacıbaşı. Attila İlhan. Homeros. Necati Cumalı. Tarık Dursun K. Dario
Moreno. Aydın Bilgin. Kayahan. Ateşböceği Ercan Bostancıoğlu. Alev Alatlı. Salto, supleks,
tuş, Muharrem Candaş. Alaaddin Şensoy. Haluk Bilginer. Nuri Çolakoğlu. Ersun Yanal.
Hüseyin Yurttaş. Karantinalı Despina. Turgut Pura. Zuhal Yorgancıoğlu. Gürsel Aksel.
Dinçer Sümer. Hüseyin Baradan. Halit Ziya Uşaklıgil. Ertuğrul Özkök. Nehir Erdoğan.
Ekrem Akurgal. Halikarnas Balıkçısı. Necdet Karar. Gönül Yazar. Caroline Koç; Mustafa Koç
damadımız, Rahmi Koç dünürümüz olur, efendim gençler anlaşmış, verdik gitti... Dinç
Bilgin. Fatih Çekirge. Salah Birsel. Şükran Kurdakul. Ali Gevgilili. Özdemir Hazar. Bilge
Umar. Lodostan sıkılıp, mis gibi imbat havasına taşınan Uğurkan Erez. Gaskonyalı Toma.
Erdal Şafak. Selmi Andak. Ferdi Özbeğen. Barbaros Şansal. Hidayet Karakuş. Ece Aksoy.
Nalan Altınörs. Yasemin Dündar, ki, Uğur Dündar da eniştemiz olur. Halit Kıvanç gibi.

Zübeyde Hanım.

Meryem Ana.

Allah günah yazmasın ama Allah’ın oğlu bile bize emanet etmiş anacığını!

Çakabey. Pak Bahadur. Türkiye’de dünyaya gelen ilk tüp bebeğimiz, Ece Çoker. Şenay
Düdek. Pakize Suda. Tanyeli. Ergun Babahan. Muzaffer İzgü. Semra Aksu. Feyza
Hepçilingirler. Saruhan Ayber. Avram Ventura. Kibariye. Sefer Usta. İpek Tuzcuoğlu. Tan
Sağtürk. Erdal Bilaller. Franco Sponza. Necdet Tokatlıoğlu. Yaşar Aksoy. Rüştü Şardağ.
Ebru Akel. Yüksel Ak. Didem Taslan. Jülide Ateş. Cansu Dere. Esra Eron. Yıldız Tilbe.
Harika Avcı. Hanri Benazus. Korcan Karar. Yeşim Turan. Petek Dinçöz. Niran Ünsal. Gül
Gölge. Pınar Aylin. Tanju Okan. Atalay Noyaner. Bornovalı Nuri. Nazan Öncel. Teoman
Önaldı. Yücel Arı. Ümran Baradan. Ali Kocatepe. Leyla Umar. Rakım Elkutlu. Diskoyu
getiren adam Şapka Ertekin. Engin Altan Düzyatan. Şükrü Saracoğlu. Semih Şentürk.
Adnan Menderes Altay’da kaleciydi... Reha Kapsal. Herve Griaud. Allianoi. Tadını içen bilir,
Cincibir.

Sabih Kanadoğlu!



Avni Anıl. Sadi Hoşses. Yusuf Nalkesen. Yorgo Seferis. Susuz Dede. Zeynep Tokuş.
Recep İvedik Şahan. Yine de şahlanıyor aman, Hasan Mutlucan. Ayşegül Yeşilnil. Gökşin
Sipahioğlu. Efkan Efekan. Lale Oraloğlu. Burçin Büke. Kamuran Usluer. Reyan Tuvi.
Meltem Cumbul. Ünal Ersözlü. Burcu Güneş. Muş değildir ama yolu hakikaten yokuştur,
onun için iki muhit arasında “asansör”le inip çıkarız biz! Çocuklar bedava biner, para
alınmaz... Varyant diyeceğim, o ne diyeceksin, tıkama trafiği devam et... Ahmet San. Ümit
Kayıhan. Işıl Kasapoğlu. Yıldırım Önal. Nedret Güvenç. Aktaş kolonyası. Gırgır süpürgesi.
Vefik Ataç. Eryetiş Kurtaral. İlker Sarıer. Ege. İsmet Arzuman. Cemalettin Özdoğan. Yankı
Yazgan. Dünyanın en önemli antik kenti, Efes... Avner Levi. Sabetay Sevi.

Fethullah Gülen nereden sigortalı görünüyor? İzmir’den... Hisar Camii’nde Fethullah
Gülen oldu, Fethullah Gülen... Ben eminim ki, Türkiye’ye dönerse, İzmir’e yerleşir;
muhtemelen Bornova’ya... Çünkü, rahatsız edilmeden hayatını sürdürebileceği belki de
tek şehirdir... Demem o ki, gâvur lafınızı geri alın, çarpılırsınız valla!

Seçilme hakkını ilk kullanan Türk kadını, ilk kadın milletvekillerimizden Benal Nevzat
İstar Arıman. İlk kadın emniyet müdürü Feriha Sanerk... Bize de derler Çakıcı, yar fidan
boylum, yakarız konakları, Çakırcalı Mehmet Efe. Bedia Akartürk. Moskova panteri Ali
Artuner. Asfalt Osman. Asfalt Osman’ın torunu Mahmut Özgener. Lucien Arkas. “İzmir’in
memlekete ne katkısı oldu ki?” diye soruyordu bir arkadaş geçenlerde, o soruyu sorduğu
gazetenin başyazarı Güngör Mengi. Anlamazdın, Ayla Dikmen. Emel Müftüoğlu. Kenan
Onuk. Enrico Aliberti. 2 metre 28 santimlik rahmetli Bambam... Özsüt. Bolulu Hasan Usta.
Of, çok yedik, Ender Saraç. Banu Sağnak. Marika Corsini. Mayk Yılmaz. Yalçın Pekşen.
Saba Tümer. Hüsnü Şenlendirici. Maria Rita Epik. Aysun Kocatepe. Hanife Çetiner. Hakkı
Gürüz. Baskın Oran. Cansel Elçin. Atilla Dorsay. Kasımpaşalı hikâyedir, Eşrefpaşalı eli
maşalı... Ayfer Feray. Çağan Irmak. Karel Dutilh. Hüsamettin Cindoruk. Çolpan İlhan. Ece
Temelkuran. Halil Berktay. Hüsnü Özyeğin. Hale Caneroğlu. Mehmet Coral. Şenay Gürler.
Vahide Gördüm. Yalçın Menteş. Selçuk Yaşar. Pınar Süt. Çok uzattık, özetlersek, bence
BMC.

“Herkes biraz İzmirlidir” derken, bunu kastediyoruz aslında...

Bir İzmirli olmadı mı, eksiktir biraz hayatınız.

Fuar



İncecik iplikle bileğinize bağlanmış kırmızı balonu, sanki dünya avucunuzdan kayıp
gidiyormuş gibi, elinizden kaçırdığınız yeri hatırlıyor musunuz?

İzmirliler hatırlar.

Fuar’dır mutlaka.

Mustafa Kemal’in şerden hayır yaratan vizyonuyla, İzmir yangınının cayır cayır
alevlerinde yeşeren zümrüt... Anka kuşu misali, küllerinden yeniden doğan ulusun
yuvasıdır orası.

Kapıları; Lozan, Montrö, 26 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet... Milli mücadele müzesidir.

Televizyonu bile olmayan içine kapalı Türkiye’nin “coğrafya laboratuvarı” gibiydi;
dünyaya açılan penceresi... Ve, bu pencereden kafasını ilk uzatan, İzmirlilerdi... Turizm
yoktu henüz, hayatımda ilk Japon’u orada gördüm ben mesela... İlk Afrikalıyı da... Kenya
pavyonunda.

Laylaylom kültürünün hâkim olduğu ülkemde, pavyon’un bar’dan saz’dan ibaret
olmadığını öğrendiğimiz kültürpark’tır orası çünkü.

Bi tarafta SSCB pavyonu, bi tarafta ABD pavyonu... Henüz liboşlaşmadığımız “Soğuk
Savaş” yıllarında, sosyalizmle kapitalizmin kapışma alanıydı. Memleketimde gomunist avı
yapılan dönemde, orak-çekiç’in altında hatıra fotoğrafı çekilebilen “tek özgürlük alanı”
aynı zamanda.

Küba, Uganda, Malezya...

Gidemiyorduk.

Onlar geliyordu.

Tanışıyorduk; yaratılanı Yaradan’dan ötürü sevmeyi illa din dersinde öğrenmiyorduk.



Sadece dünyayla değil, uzayla da orada tanışmıştı Türkiye... İnsan için küçük, insanlık
için büyük adım’ı atan Neil Armstrong’u Ay’a indiren kapsülü getirmişti ABD pavyonu...
Yanına da Ay’dan getirilen kaya parçasını koymuşlardı. Sakal-ı Şerif’in etrafında döner gibi
kuyruğa giriyordu ahali... Altta kalır mı; kozmonot kıyafeti görmüştük ilk SSCB
pavyonunda... Gagarin’in fotoğrafı altında... Dedemin Gagarin’e fatiha okurken fotoğrafı
var bende hâlâ.

(Gaza gelip, paraşüt kulesinden atlıyorduk... Bungee’nin icat edilmesine yıllar vardı
daha.)

Van minüt’e de yıllar vardı... Filistin pavyonunda dağıtılan Arafat kefiyesiyle biniyorduk
lunapark’taki dönme dolaba... Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde okuyan Filistinli bir
genç, İsrail pavyonuna bomba koymaya çalışırken havaya uçunca, öğrenmiştik bu
kavganın dönme dolap gibi kısırdöngüden ibaret olduğunu... Lunapark kadar eğlenceli
olmadığını.

Kimisi Cem Karaca’ya eşlik ederken, işçisin sen işçi kal diye, kimisi kendini jiletlerdi
Ferdi Tayfur’u dinlerken... Parkalı, purolu, şalvarlı yan yana otururdu, Emel Sayın
söylerken... Kimisi de Seyyal Taner’i görücem diye gazinonun kapısında arabanın altında
kalırdı benim gibi... Müzeyyen Senar, Gönül Yazar, Ahmet Özhan, Barış Manço, ipod’un
atasıydı Fuar.

Zeki Müren’in mini eteği ilk giydiği yer... Dumanlar arasında roket maketi gelmişti
sahneye, bi açıldı, içinden mini etekli Zeki Müren çıktı, ayağında 20 santim topuklu çizme,
üstünde gladyatör kıyafeti, ensesinde tavus kuşu tüyleri... Cesaretin, hoşgörünün kalesidir
orası.

Cinsel tercihini yürekli şekilde ortaya koyduğu için, Kenan Evren tarafından sahneden
aldırılıp, Buca Cezaevi’ne gönderilen Bülent Ersoy... İnsan hakları mücadelesi’dir.

Yeni Asır’da şoför olarak çalışıyordu babam... Bi gün, elinde bi tomar biletle geldi.
Basına dağıtılan hediye biletlerden... Seçtik arasından, Nejat Uygur Tiyatrosu’na gidelim
dedik... Baktım bilete, “ön koltuklar için ayrılan avanta bilettir” gibi bi cümle var... Yani?
Büyük usta yapmıştı yapacağını, sanatçı emeğinin bedava olmadığını anlatan o şahane



cümleyi koydurmuştu hediye biletlerin üzerine... Gazetecinin asla avanta almaması
gerektiğini öğrenmiştim o gün... Öğretmişti... Okul gibiydi Fuar.

Aslan, zürafa, maymun.

Ve, arkadaşım Bahadır.

Gibisi fazla... Okuldu.

Türkiye’nin dünya mutfaklarıyla tanıştığı ilk evrensel restorandır orası... Düdük’ten
başkası yoktu, hayatımın ilk spagettisi’ni orada yemiştim; ilk ketçapla... Sanayicilerin
sanayi görmek için koştuğu yerdi... İthalat yasaktı, Fuar’da serbestti, satın alıyordun, Fuar
bitene kadar bekliyordun, Fuar bitince evine götürüyordun... 30 gün her akşam gidip
bakmış İtalya pavyonundaki Zoppas buzdolabımıza anamla babam, 1961 senesinde...
Zoppas marka hayatta mı bugün bilmiyorum ama bizim Zoppas çalışıyor hâlâ!

Telefon edin sorun, İstanbul’un nüfusunu kesin olarak söyleyemezler size... 8 bin ağaç
ve binlerce çeşit bitkisinin adıyla sanıyla künyesi var İzmir Belediyesi’nde, hepsi sigortalı...
Doğasına sahip çıkmayanın, insanına sahip çıkamayacağının kanıtıdır Fuar.

Süresi kısaltıldı, “AKP’nin zaferi” olarak lanse edilen Expo saçmalığıyla tarihe
gömülmek istendi... Fuar’ına sahip çıkacağına, Fuar icat etmeye kalkışanların madara
olmasına vesile oldu... Hep bizi eğlendirirdi, bu komiklik sayesinde bu sefer kendisi
eğlendi Fuar!

Ve, önceki akşam geleneksel törenle tekrar açtı kapılarını... Kemal Kılıçdaroğlu açtı...
Daha önce, İsmet İnönü açmıştı, Celal Bayar açtı, Menderes, Demirel, Ecevit, Özal, Erdal
İnönü açtı, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Deniz Baykal açtı defalarca.

Tayyip Erdoğan açamadı.

Hiç.



“İzmirli zihniyeti”nin “genetik kodu”dur çünkü Fuar.

Aynalı çarşı

İngiliz bankası HSBC’nin kredi kartıyla, İngiliz Aviva’dan sigortalı arabama Hopa’da
petrol arayan İngiliz BP’den benzin aldım, Çanakkale’ye gidiyorum...

Hava şahane, üstümde İngiliz Marks and Spencer’dan tişörtüm var, İngiliz Cadbury’nin
Falım sakızını çiğneyerek, radyoda BBC Türkçe’yi dinliyorum... Gelibolu’dan alınan toprak
İngiltere Kraliçesi’nin şövalye nişanı taktığı Cumhurbaşkanımıza verilecekmiş Çankaya
Köşkü’nde; ne güzel... Ekonomiden Sorumlu İngiliz vatandaşı Bakanımıza da Anafartalar
toprağı verilecek mi acaba diye bekliyorum ama o konuda bi bilgi yok... Kanal
değiştiriyorum... Milli manevi değerlerimize önem verdikleri için, televizyonlarını dedesi
Çanakkale’de gazetecilik yapmış olan Anzak Murdoch’a satan TGRT FM’e geçiyorum...
“Can you feel the rhythm in my heart, the beats going düm tek tek” diyor Hadise... Crazy
for you be... Susadım bu arada, İngiliz Tesco’nun satın aldığı Kipa’da duruyorum, İngiliz
gazozu Schweppes alıyorum. Bi tane de İngiliz dondurması Algida... Dürülül dürülül, İngiliz
Vodafone’um çalıyor... Mustafa Kemal için “millici mahluk” diye yazan Ali Kemal’in torunu
Londra Belediye Başkanı törenlere gelecek mi diye sormuştum, çocuklar gelmeyeceğini
söylüyor... Kederleniyorum, Tekel’i sattığımız British American Tobacco’nun Samsun’unu
tellendiriyorum.

Ve, Çanakkale’deyim.

Marşlar filan çalıyor.

Başbakan kürsüde...

“Geçilmez” diyor.

Yunan bankasının atm’sinden para çekip, İngiliz Shell’den depoyu full’luyorum,
İstanbul’a dönüyorum.



Konya

Kim olursan ol, gel...

Mevlana, başbakanla karşılaşmış.

“Sen gelme” demiş.

Dünyanın en kısa fıkrasıdır.

Ama, Mesnevi gibidir.

Demirel başbakanken, Şeb-i Arus’ta.

Akbulut başbakanken, Şeb-i Arus’ta.

Yılmaz başbakanken, Şeb-i Arus’ta.

Erbakan başbakanken, Şeb-i Arus’ta.

Çiller başbakanken, Şeb-i Arus’ta.

Tayyip Erdoğan başbakan...

Sıra onda.

Demirel’i gören yok Şeb-i Arus’ta.

Akbulut da yok.

Yılmaz da yok.

Erbakan da yok.

Çiller de yok.



Başbakanlığı bıraktıktan sonra gezmeye geleni bile hatırlamıyor Konyalılar!

Japonlar hep orada.

Bu arada...

Demirel başbakanken

Akbulut başbakanken

Çiller başbakanken filan...

Erdoğan yoktu Şeb-i Arus’ta.

Çünkü, başbakanlar değişiyor ama başbakanlara “Mevlana’ya gidelim, ahaliye şirin
görünelim” diye akıl veren goygoycu danışmanlar hep aynı.

Halbuki, baksalar arşive...

Mevlana’ya gelip fotoğraf çektiren ve koltuğa kazık çakmayı başaran var mı?

Yok.

Ama, reklam standı zannedilen Mevlana, 737 senedir orada.

Bi defa okusan onu...

Nedenini anlayacaksın.

Bi defa okusan...

Böyle yönetmezsin zaten.



Dünyanın sonundaki köy

Anadolu’nun göbeği.

Konya’dan vuruyorsun...

Kıvrıla kıvrıla, 120 kilometre.

Patikadan bozma...

Tırışkadan asfalt.

Git, git, varıyorsun nihayetinde.

Yol orada bitiyor!

Başka yöne gidemezsin.

Çıkmaz sokak çünkü.

Dünyanın sonundaki köy.

Hiç bisiklete binmedi o kızlar...

Barbie’leri olmadı.

Yüzmediler.

Sordurdum, Cola satılmıyor.

Baktırdım enkaza...

Nasıl bağlayacaklarını bilmedikleri LPG tankını bağlamışlar ama televizyon yok.

Kuş uçmaz kervan geçmez...

Milli Eğitim’in haberinin olmadığı, Diyanet’in duymadığı, Vali’nin bilmediği, askerin
helikopterle geldiği, sora sora zor bulunan yitik bir adrese, hem de yatılı, ne idüğü belirsiz
takunyalılara emanet etmişiz, cılız vücutlu narin yürekleri... En değerli varlıklarımızı.



Bi çöktü Kuran kursu binası.

Bi öldüler...

Anca fark ettik, yaşadıklarını.

Ve, sonra uzaylılar geldi...

Dijital kameraları, uydu çanağı taşıyan canlı yayın araçları, cep telefonları, laptopları,
4x4’leri, gece karanlığını gündüze çeviren devasa projektörleriyle... Uzaylılar geldi.

Son dakika bilgilerini aktardılar, dünyanın sonundaki köyden.

Öbür uzaylılar evlerindeydi.

Seyrettiler...

Şükrettiler uzaylı olduklarına.

Bitince, zapladılar...

Elâlemin Phoenix’i Mars’ta su bulmuş.

Onu seyrettiler.

Kayseri, Edirne, Manisa...

Hâlâ şu soruluyor:

“Konya’daki bina niye çöktü?”

Hızlı tren ilk virajda niye uçtuysa, ondan çöktü... İzmir’in çeşmelerinden niye arsenik
akıyorsa, Aksaray’da ahali niye ishal olduysa, katarakt ameliyatı için yatırdıkları
kadıncağızın niye rahmini aldılarsa, ondan... Konya’da Zümrüt Apartmanı’nın durup



dururken çökmesini pek dert etmediysen, aynı Konya’da Kuran kursunun çökmesine niye
takılıyorsun? Kayseri’de hafız yurdu durup dururken çöktüğünde üzerinde durmuş muydun?
İSKİ çukurunda niye can verdiyse o minik kız, Edirne’de, Manisa’da, Kayseri’de, İstanbul’da
doğar doğmaz niye öldüyse 22 bebeğimiz, ondan öldü bu kızlarımız... Davutpaşa’da boya
atölyesi niye patladıysa, Tuzla’da niye patır patırsa, ondan çöktü... Antalya’da köpük
partisi yaparken niye çarpıldılarsa, meşaleden alev püskürtme şovu yaparken niye
yaktılarsa seyircileri, Alanya’da niye battıysa kaptan yerine aşçının kullandığı gezi teknesi,
ondan... Mecidiyeköy’de sondaj kazısı yaparken 60 santimlik beton metro tavanını niye
deldilerse, Gaziosmanpaşa’da elektrik tellerini kopartan kepçe operatörü “hop mop”
demeye kalmadan niye doğalgaz borusunu delip mahalleyi havaya uçurduysa, iki santim
yağmur yağdığında evini niye su basıyorsa, ondan çöktü o bina... Dünyanın en mülayim
hayvanı koyunu keserken –hem de bağlıyken– kendi bileğini niye kesiyorsa milletimiz,
ondan... Türkiye’den Polonya’ya giden yolcu uçağımız koordinatları karıştırıp sivil
havalimanı yerine 15 kilometre uzaktaki askeri havalimanına iniyorsa, bina çökmesinin
neresi şaşırtıcı? Ankara OSTİM’deki kaçak mazot fabrikası niye patladıysa... Alt tarafı
Yenikapı’dan Avşa’ya giden deniz otobüsü koskoca Marmara’da geçecek yer kalmamış gibi
demirlemiş halde duran şilebe harss diye giriyorsa, Kadıköy-Karaköy vapuru Eminönü-
Üsküdar vapuruna bindiriyorsa kafadan, Pendik’ten yola çıkan “Recep Tayyip Erdoğan”
isimli teknoloji harikası feribot duramayıp Yalova iskelesine patlatıyorsa, sen hâlâ nesini
merak ediyorsun ki çöken binanın?

Takdiri ilahi de, geç.

Mardin

Aileden Sorumlu Bakanımız, Mardin’in Bilge Köyü’nde yaşanan facianın
tekrarlanmaması için, olaya “bilimsel” yaklaşmak gerektiğini söylemiş.

Ben bi bilimsel yaklaşayım...

TÜBİTAK Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü, İngiltere’deki Surrey
Üniversitesi’nin Satellite Technology Enstitüsü’yle işbirliği yaparak, ODTÜ’deki TÜBİTAK
Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nde, tamamen Türk mühendislerin tasarımıyla,
Rasat isimli uydumuzun üretimine başladı. Tayfsal, pankromatik ve radyometrik
çözünürlükle, stereoskopik görme yeteneği olan, pushbroom optik görüntüleyiciye sahip



uydumuz, 700 kilometre yükseklikte, uzayda, dünyanın yörüngesine oturarak, güneşe
eşzamanlı dairesel yol izleyip, üç boyutlu simülasyonlar yapacak... 1 bölü 25 bin ölçekli
haritaların oluşturulması için görüntü toplayacak olan uydumuza, sistem yöneticisi olarak
monte edilen, spacewire veriyolu kullanabilen uçuş bilgisayarının adı ne?

Bilge.

Hem vallahi, hem billahi.

On bin yıldır Mardin’de duran Bilge Köyü’nü görmek için ne yapıyormuşuz yani?

Tayfsal, pankromatik filan.

Spacewire aynı zamanda.

700 kilometre uzaydan.

Fikir kabızları zorlanır ama Türkiye’de köşe yazmak için o kadar ıkınmaya gerek
yoktur... Gelişmiş ülkelerin “hayat” adını verdiği kavram, bizim ülkemizde, Aziz Nesin
öykülerinden, Levent Kırca parodilerinden ibarettir.

Ve, sizin mizah dergisi sandığınız, Leman’ın Penguen’in size anlatmaya çalıştığı budur.

Bazen de...

Kaderin kozmik cilvesidir.

Koltuğa oturduğu gün, tarihin en büyük aile faciasının yaşandığı ülkemin, “Bakan
olduğumu televizyondan öğrendim” diyen Aileden Sorumlu Bakanı, taaa 17 sene önce
kendi çocuğuna ne isim koymuş biliyor musunuz? Bilge.



Batman

Obama’ya sormuşlar...

Kahramanınız kim?

“Batman” demiş.

Rakibi McCain’e sormuşlar...

Kahramanınız kim?

“Batman” demiş.

Biri siyah, biri beyaz.

Biri Cumhuriyetçi, biri Demokrat.

Biri genç, biri yaşlı.

Fikirleri taban tabana zıt.

Uzlaştıkları tek konu var:

“Batman.”

Hani şu, geceleri ortaya çıkan, maskeli, pelerinli, acayip otomobili olan arkadaş...

Üşenmedim, Batman’ı aradım!

Batman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arif Arslan’a sordum: “Ne düşünüyorsunuz bu
konuda?”

Hesapta, Batman’da sinema var mı, Batman filmi Batman’da oynadı mı, elâlem neyle



uğraşıyor biz neyle uğraşıyoruz filan gibi “sosyal içerikli” yazı ayarlayacağız...

Arif dedi ki:

“Abi, Batman Belediye Başkanı, Batman filmini mahkemeye vermeye hazırlanıyor!”

?

?

?

?

8-10 saniye kalakaldım...

“Nası yani?” dedim.

Arif anlattı:

“Batman Belediye Başkanı’na göre, dünyada bi tane Batman var... Açın haritaları,
ansiklopedileri bakın, diyor Batman Belediye Başkanı, orijinali biziz, marka da bizim...
Bizim adımızı kullanarak para kazandıklarını, bizim avucumuzu yaladığımızı düşünüyor. Bu
nedenle, Batman’ın yapımcısını mahkemeye verecek, tazminat talep edecek!”

Ankara

Kravat sevmem.

Dün “over doz” yaşadım.

50 tanesiyle birlikteydim.

50 kravatlı adam.

43’ü bıyıklı.



Üstelik...

Hepsi siyaset konuşuyor.

Saatlerce!

Kolayca tahmin edebileceğiniz gibi, Ankara’dayım... Bir kokteylde.

Sayın Adalet Bakanı oradaydı, sayın İçişleri Bakanı oradaydı, sayın Orman Bakanı
oradaydı, sayın Turizm Bakanı oradaydı, sayın milletvekilleri, sayın valiler oradaydı...

Başka sayınlar da vardı.

Aklımda kalmadı.

Peçeteye yazdım isimlerini, unutmayayım diye... Peçeteyi kaybettim. Hakikaten içime
fenalıklar geldi, daraldım. Dayanamadım, garsonu yakaladım... “Sayın Jack Daniel’s
burada mı?” dedim. Uyanık çocuktu... Getirdi. Bol buzlu. Sonra sayın Johnnie Walker’la
sohbet ettim. Nispeten, katlanılır hale geldi ortam.

Neyse...

Ankara’yla ilgili olarak anlatmak istediğim bu değil tabii ki... Başka.

Çünkü, kokteyl ortamlarından çok daha enteresan bir durum var burada.

İstanbul’dan Ankara’ya günde kaç uçak geliyor biliyor musunuz?

27.

Her gün 27 uçak.

İki sene önce, İstanbul’dan Ankara’ya gelen uçak sayısı, 14 falandı.

İkiye katlanmış iki senede.



Peki, İstanbul, İzmir, Adana, Van, Urfa, Antalya, Trabzon, Kars, Gaziantep, Erzurum,
Elazığ, Erzincan ve Malatya’dan toplam kaç uçak seferi var Ankara’ya?

89.

Her gün.

Kaba hesap, 150’şer kişi taşısa bir uçak...

13 bin 350 kişi yapar.

Ve çoğu işadamı, işkadını.

Bavul bile yok ellerinde.

Birer bond çanta. Laptop. Cep telefonu.

Belli ki günübirlik geliyor çoğu...

Türkiye’nin ayvayı yediğinin resmidir bu.

Neden derseniz...

Ankara, turizm merkezi değil.

Ankara, sanayi merkezi değil.

Ankara, finans merkezi değil.

Neden geliyor her gün 89 uçak dolusu işadamı, işkadını Ankara’ya?

Türkiye’nin göbeği, her zamankinden çok daha fazla bağlandı Ankara’ya... Ondan.

“Merkezi yapılanmanın önüne geçeceğiz. Yerinden yönetimi güçlendireceğiz. Devlet
kesesinden geçinenlerin hortumunu keseceğiz... Siyasetin ve bürokrasinin ekonomi
üzerindeki gücünü azaltacağız” dediler... Tam tersini yaptılar.



“Musluk” burada ey ahali.

İş yapmak istiyorsan...

İş kapmak istiyorsan...

İş büyütmek istiyorsan...

Ankara’ya gelmek zorundasın.

Hem de her zamankinden fazla.

Cümleten hayırlı uçuşlar...

Isparta

Isparta’da yaptım askerliğimi...

300 Spartalı’daki Sparta değil ama.

Bizim Isparta.

Davras Dağı vardır orada...

Davraz der, ahali.

Heybetlidir... Başı dumanlı.

Ağustos’ta bile karlıdır zirvesi.

Nöbet tuttum eteklerinde, aylarca.

Suyu, buz.

Havası, testere.

Isparta’nın içi 1-2 dereceyken, Davras’ın kıyısı eksi 18 bile olur... Kulakların ayazdan
yanar, soyulur, muz gibi... Burnunu hissedemezsin, donar. Erkek adam ruj sürer mi? Sürer
arkadaş... Pavyon gülleri gibi kat kat parlatıcı sürerdik dudaklarımıza, korusun, çatır çatır



kanamasın diye. Üç tane eldiven giyerdik, üst üste. Eller olur, tenis raketi kadar... İstersen
giyme, yapışsın G3 parmaklarına.

Ayaklar desen...

Çift keçeye rağmen, kütük.

İçinde zaten uzun don!

Böyle beklerdik Davras’ı.

O nedenle...

Gecenin kör karanlığında 3-5’i devralmaya giderken, şakalaşırdık arkadaşlarla... “Aman
gözümüzü dört açalım da, dağı götürmesinler” derdik.

Ve, şaka gerçek oldu!

Davras’ı götürmeye çalışıyorlar...

Fransızlar talip olmuş.

Neden?

Ski yaptırmak için.

Aslında şaşırdım desem, yalan olur...

Fabrikalarını, limanlarını, bankalarını, arsalarını satarsan...

E dağını da ister adam.

Şimdi diyebilirsiniz ki...

“Ne var yani bunda... Hem güzel güzel turistik tesisler kuracaklar, hem de memleket
para kazanacak.”



Bu da bir fikir tabii...

Ama bildiğim kadarıyla, henüz Uludağ’ı satmadık...

Palandöken’i de satmadık.

Oralarda gayet güzel yapılıyor ski.

Davras’ta da kendi kendimize, kendi paramızla-işgücümüzle yapabiliriz pekâlâ.

İlla el ski’sine gerek yok yani.

Demem o ki...

Oraları beklemiş biri olarak yazıyorum.

Ya dokunmayın Davras’ıma...

Ya da çekin o nöbetçileri oradan, boşu boşuna dikilmesin çocuklar, dağımızı
götürmesinler diye.

Moskovantalya

Antalya’daki otellerde neredeyse hiç Türk olmadığını; ağzına kadar Rus’la dolu
olduğunu uzuuuun uzun anlatmaktansa... Kısaca “seçim olsa, Putin kazanır” dedim,
geçenlerde.

Biri mesaj atmış...

“Sen ne biçim gazetecisin, turist Ruslar’ın oy hakkı mı var?” diye soruyor!

E tabii, zekâ seviyesi bu olunca, korkarım, gün gelir hakikaten Putin bile kazanır.



Neyse...

İstanbul’dan bindik THY uçağına... Oturduk. Sonra indik. Çünkü bindikten 20 dakika
sonra, 1.5 saat rötar olduğunu söyledi pilot... Döndük salona. Vakit geçirmek için bir
şeyler içelim dedik. 2 soda, 1 portakal suyu, 45 lira... Ben iddia ediyorum... THY’nin sahibi
olacağına, havalimanında büfen olsun, daha karlı... Homur homur homurdanırken, anons
geldi. Gene doluştuk uçağa. Tekerlekler kesildiğinde, rötar 2 saati aşmıştı. Buna da
şükür... Apronda deve kesen belediye otobüsçülerine THY’yi emanet edersen, uçtuğuna
şükret.

İndik Antalya’ya... Taksi. Girdik otele. Kapıda bir kız... Üstünde, Antep yöresine ait
folklorik bir kıyafet... Hesapta, yerel hoşluk ayarlamışlar ama Antalya yöresini denk
getirememişler!

“Merhaba” dedik.

“Hujgeldınız” dedi.

Yer, Antalya...

Kıyafet, Antep...

Kız, Rus.

“Eyvah” dedim eşime...

“Galiba biz havadayken, Antalya’yı kökünden Ruslar’a sattılar...”

AKP çünkü bu.

Satar mı, satar.

Malum, eskiden sadece resepsiyonda Rus çalışırdı. İpin ucu kaçmış... Garsondan
barmene, spor hocasından animatöre, alayı Rus... “Zıbgniev dobırlıçski” falan diye
konuşuyorlar kendi aralarında, tek kelime anlamıyorsun... SPA’daki masajcılar zaten
Bali’li... Gece gösterisi yapanlar, Çinli, Ukraynalı, Brezilyalı... “İstihdam” yarattığımız
Türkler, bahçıvan ve plajda havlu topluyor! 85 derece, güneşin alnı kabağında bi tek bizim
garibanlar çalışıyor. Öbürleri klimalı.



Uzatmayayım, attık bavulları...

Doooğru havuza.

Tatiana orada, Natasha orada, Elena orada... Ama, öyle yan gözle falan bakmak yok.
Çünkü Boris de orada, İgor da orada... Üstelik, arkadaşlar bildiğin yarma... En ufak tefeği,
Mehmet Okur gibi... Yani, günü bittiğinde, “çıkmıyorum ulan odadan” dese, “canın
sağolsun abi” demekten başka çare yok.

Gazeteciyiz ya, dayanamadım...

Yakaladım müdürü.

Her ihtimale karşı, sordum önce...

– Birader Türk müsün?

– Türk’üm...

– Hay gözünün yağını yiyim, gel iki laf edelim, Türkçe’yi unutacağız bu gidişle.

Oturduk... Anlattı.

– Bu yaz, vaziyet çok daha vahim...

– Niye?

Devam etti...

– Yabancıya 35 Euro’ya oda veriyoruz. Geçen sene de 35 Euro’ya veriyorduk... Sıfır
zam. Zam yaparsan, gelmiyorlar. Lira’ya çevir, 60 lira filan. Türk’e aynı odayı, geçen sene
125 liraya veriyorduk, bu sene 185 liraya veriyoruz. Yani bir Türk, geçen sene 2 katı
ödüyordu, bu sene 3 katı ödüyor. Yabancıya zam yapmamak için, kendi vatandaşımızı
kazıklıyoruz.

O kadar açık konuştu ki, “resmen keriz yerine konduğum” halde, kendisini affettim. O
da, bu iyiniyetim karşılığında, Almanya ve Rusya üzerinden nasıl ucuza rezervasyon
yapabileceğimi öğretti... Ödeştik.



Turizm politikamız, işte bu...

Parası olan vatandaşını kazıklayacaksın, paraya ihtiyacı olan vatandaşını da en ağır
işlerde çalıştıracaksın... Milletin vergilerini, teşvik olarak dağıtıp, önce dünyanın en lüks
tesislerini yapacaksın, sonra da bedavaya yakın fiyatlarla yabancıya sunacaksın.

Bu nedenle diyorum ki, “Antalya’da seçimi Vladimir Putin kazanır, Angela Merkel de 4
milletvekili çıkarır...”

Hatta çıkarmalı!

Çünkü biz devamlı seçim yapıyoruz, haklarımızı savunsunlar diye, tatil bölgelerinden
milletvekili çıkarıyoruz da, n’oluyor?

Rus’a yarıyor... Alman’a yarıyor...

Bize gram faydası yok.

O zaman, neden illa milletvekili seçeceğiz diye ısrar ediyoruz ki?

Bırakalım, adamlar kimi istiyorsa, onu seçsin, nasıl istiyorsa, öyle yönetsin...

Sonuçta, bizim memleketimizde, onların istediği olmuyor mu?

Not: Deveciler, dönüşte de 1.5 saat rötar yaptı.

Ak’saray

Baba tarafından Aksaraylıyım.

İstanbul Aksaray değil...

Plakası olan.

Orijinal Aksaray.



Haliyle, telefon üstüne telefon geliyor baba ocağından: “Yeğenim, memleket
hastanelik oldu, zahmet edip tek satır yazmıyorsun, ayıptır!”

Yazayım...

Binlerce kişi hastanede orada.

İshalden.

Belli ki, suya kanalizasyon karıştı.

Belediye “spekülasyon” diyor.

Valilik psikolojik olduğunu söylüyor.

Sağlık Müdürü “grip” teşhisi koydu!

Bakıyorum, belediye seçiminin sonuçlarına... “Ak”saray yüzde 44 oy vermiş “Ak”
Parti’ye... Genel seçimin sonuçlarına bakıyorum... “Ak”saray yüzde 64 oy vermiş “Ak”
Parti’ye...

Pancarı geberttiler.

Haciz yağıyor...

Gübreye bindi.

Mazota bindi.

Tarlalar sürülemiyor.

İzlenen IMF politikalarının en büyük mağdurlarından biridir, Aksaray.

Ama önce yüzde 44 oy verdiler, sonra, izlenen politikaları o kadar beğendiler ki,
verdikleri oyu yüzde 64’e çıkardılar... Şimdi, hastanede ağlıyorlar.



Dolayısıyla, teşhisim şu:

“İdrak” yolları enfeksiyonu olabilir!

Bi de ona baktırın.

Malatya

Pazartesileri zordur.

Ne yazsak?

Birkaç konu var aslında...

Misal...

Alta-üste kafayı takan Başbakan, “ABD’de zenci sporcu, ABD bayrağı altında gözleri
yaşararak madalya alıyor. Bizim eksiğimiz bu...” demiş.

Elvan sarışın çünkü...

Ya da ne bileyim...

CIA uçağı gelmiş İstanbul’a..

Zannedersin UFO geldi.

Bir haftadır herkes hayret içinde.

Gazetelerde manşet.

İncirlik, Pakistan üssü demek ki...

Oraya inip kalkanlar da kelaynak.

Ama benim böyle “global” konulara kafam pek basmaz. Onun için “lokal” bi şey



yazayım.

“Malatya ishal oldu” mesela...

Peklik çekene Malatya kayısısı yedirirler diye bilirdik... Meğer maharet kayısıda
değilmiş... Belediye suyu içen, acilen acil servise!

6 bin kişi hastanelik. Şimdilik.

Allah’tan Malatya Sağlık Müdürü yüreklere su serpmiş, “yatak sorunumuz yok...”

Malum, yatak birebirdir ishale...

Peki nasıl olmuş bu iş?

İddia şu:

“Bir kavşağa yapılan alt geçit çalışması sırasında, boruları çatlattılar, kanalizasyon
içme suyuna karıştı...”

Kavşağın adı ne?

Sıtmapınar...

Bence kanalizasyon suçsuzdur...

Pınarın adından şüpheleniyor insan.

Peki ne yapacağız?

Hadiseye kafa yoran İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Başkanı olan Profesör demiş ki: “Virüs suda... Su hiç kesilmeksizin akıtılırsa, salgın biter...”



E “AB ülkesine yakışır bilimsel öneri” diye buna derim ben.

Bi şey kalmamış “çevre ve sağlık kriterlerine uymamıza” şunun şurasında...

Açın kardeşim çeşmeleri.

Barajları bitirdik mi, tamam.

Dersim’e ne dersin?

Tunceli, Dersim olsun mu?

Olmasına olsun da...

Diyarbakır itiraz eder bu işe.

Çünkü, Tunceli Dersim olursa, T’den D’ye geldiği için, plakası ne olur?

21 olur.

Sen yıllarca mücadele et, Tunceli’yi Dersim yap, 80 vilayet içinde kaydıra kaydıra
Diyarbakır’ı yerinden kaydır... Kadere bak be kardeşim.

Dersim alfabetik olarak 21’e oturunca, 21’den 62’ye kadar, yani eski Tunceli’ye kadar,
herkes bir sonrakine kayıyor, Diyarbakır teee Edirne’ye gidiyor iyi mi... Bi nevi zorunlu
göç!

Trakyalı Edirne, oluyor sana Elazığ...

Gaziantep’e bi bakıyorsun, Giresun plakalı otomobiller geziyor.

Karslılar Kastamonulu...

Mardin Muğla’ya, Ordu Rize’ye, Sivas Tekirdağ’a taşınmış...



61 Trabzon olmuş, 62 nostalji Tunceli.

35’te hır çıkar...

Söylemedi demeyin.

Bu saatten sonra değil İstanbul, Fatih Sultan Mehmet bile gelse, 35’i vermez
İzmirliler... Zaten 35’i  vermeye kalksak, 35.5 Karşıyaka itiraz eder. Niyetini anlarlarsa,
Kadifekale’ye çıkmaya çalışan Ulubatlı Hasan’a tekme tokat girerler Eşrefpaşa’da,
haberiniz olsun.

E Diyarbakır razı olur mu?

Olmaz.

Ne olur?

Amed.

Peki, Diyarbakır, Amed olursa ne olur?

06...

Oldu mu Diyarbakır memleketin başkenti...

Oldu.

Dersim kaymasından sıyıran Ankara, bu sefer sıyıramaz, tırıs tırıs doooğru Antalya’ya.

Demem o ki.

Tunceli, Dersim olursa...

Türkiye allak bullak olur.



Zonguld’ak

Maden ocağına 3 bin kişi alınacak.

37 bin 119 kişi başvurdu.

Önce, kalas filan taşıttılar.

Kazma sallattılar.

Kürek kürettiler.

Ki, vücutları sağlam mı...

Ona baktılar.

16 bin 305 kişi elendi bu sayede!

Yaşları, 20-25.

Gencecik insanlar...

Şimdiden çürük.

20 bin 814 kişi kaldı geriye.

Bin küsuru üniversite mezunu.

Sayısal Loto çekilen kürelerden koydular ortaya, çevirmeye başladılar, numarası çıkan
işe girecek. 30 gün, 300 metre derinlik, can pazarı, grizu, akciğer kanseri... Maaş bin 175
lira.

Kim geçti bu haberi?

Doğan Haber Ajansı’nın Zonguldak muhabiri, Durmuş Sevindik...

Her gün binlerce kişinin işten atıldığı, ekonomisi “durmuş” ülkemde “sevindiğimiz” tek
haberin imzası bu.

Hani diyor ya, tuzu kuru yalakalar, “Bardağa dolu tarafından da bakmak lazım” diye...



Öyle baktığında sevindirici bir tarafı daha var gerçekten.

Bankacılar işten atılırken...

Tekstilciler işten atılırken...

Otomotivciler işten atılırken...

Seramikçiler işten atılırken...

Medyacılar işten atılırken...

Kepenkler kapanırken...

Madene niye işçi alınıyor orada?

Kömür lazım, kömür...

Zonguld’ak yani.

İstanbul

İstanbul Tasarım Haftası başladı...

Galata Köprüsü’nde.

Yakışır İstanbul’a...

Olimpiyatı yok.

Olimpiyat Stadı var.

3 kilometreyi 3 saatte gidersin...



Formula pisti var.

Baraja ev yapıyorlar.

Çeşmelerden deniz suyu akıyor.

Mısır Çarşısı’nda mısır bulamazsın.

Manifaturacılar Çarşısı’nda plak satılıyor.

Sahaflarda, halı var.

Kapalıçarşı, turistlerin çarşıya çıktığı gün, kapalı.

Akmerkez, mavi.

Şehirlerarası yolcu otobüslerinin yüzde 99.9’u Anadolu’ya gider... Otogarı Avrupa’da.

Bakırköy’ün neresi köy?

Altınşehir, altın-şehir ama gecekondu!

Ata-şehir?

Kadı-köy’e bağlı.

Ahırkapı’ya gemi bağlanıyor!

Bayrampaşa’nın, adı bayram, kendi cezaevi.

Yedikule zindanlarında konser veriliyor.

Sultanahmet Cezaevi desen, 5 yıldızlı otel...

Topkapı Sarayı.

Çırağan Sarayı.

Dolmabahçe Sarayı.

Garibanın üç kuruşa karnını doyurduğu yerlerin adı da, “simit sarayı...”

Belediye başkanı, muhallebici.

Bostancı’da bostan yok.



Tahtakale’de kale yok.

Tarlabaşı’nda tarla yok.

Etrafta ev mev yokken bakkal dükkânı açan adama şaşkın demişler... Şaşkınbakkal’da
ev almak New York’tan pahalı!

Beşiktaş’tan Üsküdar’a geç, 2 kilometre...

Parayla.

Beşiktaş’tan Florya’ya git, 22 kilometre...

Bedava...

“Ortasından boğaz geçen, hem Asya’ya hem Avrupa’ya, iki kıtaya basan dünyadaki tek
şehir” derler... Çanakkale ne?

“Zeynep Kamil Hanımefendi’nin hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz” falan da derler...
Halbuki, Zeynep hanımefendi, Kamil kocası.

Tarihi hipodromda Ramazan şenliği yapıyorlar...

Hipodrom Veliefendi, şeyhülislam!

Adını gölden alan Büyükçekmece’nin adı “büyük” ama Büyükçekmece Gölü’nün
yüzölçümü Küçükçekmece Gölü’nden “küçük” aslında... Üstelik, Büyükçekmece’nin nüfusu
688 bin kişi, Küçükçekmece 785 bin kişi!

Soyun buralı mı, başka yerden mi

kız sen İstanbul’un neresindensin?

Polonezköy Muhtarı Daniel Ohotski, 5’inci göbek, doğma büyüme İstanbullu...

İstanbul Belediye Başkanı, Artvinli.



Şişli Başkanı Erzincanlı, Eminönü Başkanı Malatyalı, Pendik Başkanı Sakaryalı,
Ümraniye Başkanı Balıkesirli, Üsküdar Başkanı Trabzonlu,Kadıköy Başkanı Muşlu,
Gaziosmanpaşa Başkanı Kastamonulu... En ünlü restoranı, Konyalı!

Gazi Osman Paşa da Tokatlı’ydı zaten.

Depremde, evden çık!

Karda, evden çıkma!

Yağmurda, üst kata çık!

Dolayısıyla...

“Tasarım” dediğin kavram, dünyada en çok İstanbul’a yakışır!

Tek pürüz var.

Yabancı konuklara adresi iyi tarif etmek lazım.

Çünkü malum...

Galata Köprüsü’nü de Galata’da bulamazlar!

Adı Galata...

Kendi Balat’ta.

Miniatürk

Memleketten akraba geldi...

Ya da yurtdışından misafir.

Nereye götürüyorsun?



Topkapı’ya.

Ayasofya’ya.

Kapalıçarşı’ya.

Dolmabahçe’ye.

Sultanahmet’e.

Galata Kulesi’ne.

Rumelihisarı’na.

Çıkar bunları...

Ne kalır ki İstanbul’dan geriye?

Topkapı, 12 senede yapıldı.

Ayasofya, 5 senede...

Rumelihisarı, 3 ay.

Galata Kulesi’ni 1 senede dikmiş adam.

Hem de taa 1384’ün imkânlarıyla.

Süleymaniye, 7 senede bitmiş.

Sultanahmet de.

Dolmabahçe Sarayı, 12 sene.

Tünel, 3 sene.

“Metro var ya” demeyin lütfen...

New York, Londra, Moskova’daki metroysa, bizimki, olsa olsa santimetro!



Beylerbeyi, 4 senede yapıldı.

Çırağan da öyle.

Boğaziçi Köprüsü...

3 senede geçtik üstünden.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü...

3 senede açıldı trafiğe.

Haydarpaşa Garı, Sirkeci Garı...

Estetik abidesi.

2 senede bitirildi.

Sembol, Taksim Anıtı, 2.5 sene...

Pera Palas, 2 sene.

Çiçek Pasajı, 1 sene.

Su getirmişmiş de, otobüs almışmış filan...

E yok onu da yapmasaydın bari!

15 senedir oturuyorsunuz orada.

15 senedir.

Ne yaptınız Miniatürk’ten başka?

Fatih Sultan Meeee-hmet Köprüsü

Direksiyondayım.



3 saattir aynı enseye bakıyorum...

Önümdeki adamın ensesine.

Yüzünü görsem, tanımam.

Enseyi nerde görsem tanırım artık.

Bire tak, boşa al...

Bire tak, boşa al...

Bire tak, boşa al...

15 senedir İstanbul’dayım.

Sol bacağım sağ bacağıma oranla 4 santim daha kalın...

Debrijaya bas bırak bas bırak, futbolcu baldırı gibi oldu.

E baktım olacak gibi değil...

Otomatik vitese geçtim.

Sağı çalıştırıyorum şimdi.

Yanımda gıcır gıcır Range Rover var, 250 bin dolar, gidemiyor... Onun yanında üçüncü
el Spring var, 5 bin lira, gidemiyor... Mao bile sağlayamadı bu eşitliği!

Otobüs desen...

İnsan olarak biniyorsun.

Sardalya olarak iniyorsun.

Beynin oluyor kumpir.

36 ayda yaptık bu köprüyü.



Sıfırdan, komple, sadece 36 ay...

2 ayda 2 şeridini tamir edemiyorlar.

Ya 3’üncü köprü?

72 aydır krokisini bile çizemediler.

Tayyip Erdoğan’dan beri, 15 senedir aynı zihniyet yönetiyor İstanbul’u...

Senelik bütçesi 10 milyar dolar...

“Öbürleri koyun bile güdemez” diyenlerin, 150 milyar dolarla yapabildiği, işte bu.

O nedenle...

Hiç boşuna basmayın kornaya.

Hani, pet şişede su, kâğıt mendil, şarj aleti filan satıyorlar ya otomobillerin arasında...

Ot da satsın o arkadaşlar.

Yolun açılmasını beklerken, geviş getirelim bari, sakinleşelim.

Metrobüs

Aslında her şey, “Londra gibiyiz” ayaklarıyla başladı. Çift katlı otobüs getirdiler... Ama
küçük bi pürüz vardı. Çift katlılar, Londra’da soldan gidiyor, duraklar solda, dolayısıyla
kapıları da soldaydı. Bizde sağdan gidecek, duraklar da sağda... Estetik ameliyat yaptılar,
soldaki kapıları söküp, sağa taktılar.

Oldu sana Londra.



Sonra sevdiler bu estetik ameliyat işini... “Metro yapamadık, metroymuş gibi yapalım”
dediler. Yolun ortasına yol yaptılar. Durakları da yolun ortasına yaptıkları yolun ortasına
koydular. Ama küçük bi pürüz vardı... Çift katlıların kapısını soldan sağa aldıkları için,
yolun ortasına koydukları duraklar, çift katlıların solunda kaldı iyi mi... İndirme bindirmeye
yanaşamıyor! “Londra değil miyiz kardeşim” dedi biri... E Londra’yız... Haaadi bakalım, çift
katlıları yolun sağından değil, solundan götürmeye başladılar. Oldu sana tam Londra.

Ama küçük bi pürüz vardı... Bizim raysız metro, tek hat üzerinde güzel güzel gidiyor
ama sadece gidiyor, gelemiyor. Yol bitince, kafayı asansörün kapısına kaptırmış gibi,
sıkışıp kalıyor, dönemiyor. Böylece, hattın başladığı ve bittiği yere U dönüşü için yer
yapmayı unuttukları anlaşıldı! Düşündüler, taşındılar, zabıtaları devreye soktular. Pazarda
domates kontrolü yapması gereken zabıtalar, E5’e fırladı, el kol işaretleriyle trafiği
durdurup, balina kadar metrobüsleri E5’e çıkardı, geniş bir kavisle, tekrardan hatta
sokmaya başladı.

Ama küçük bi pürüz vardı... Trafik sıkışıklığına çözüm olarak icat edilen metrobüsler,
zabıta marifetiyle yoldan çıkıp tekrar yola girme manevraları sırasında trafiği hiç olmadığı
kadar felç etmeye başlamıştı. Düşündüler, taşındılar, trafik sıkışıklığına çözüm olarak icat
ettikleri metrobüsleri, trafiğin yoğun olduğu saatlerde seferden çektiler! Hava kararıp el
ayak çekilince trafik rahatlıyor, bunlar da metrobüsleri yeniden sefere koyuyordu.
Koyuyordu da... Sokakta kimse kalmadığı için, metrobüsler boş gidip geliyordu. Baktılar
olacak gibi değil, E5’in ortasına, uçandaire gibi havada duran U dönüşü yerleri yaptılar.

Ama küçük bi pürüz vardı... U dönüşünü geç de olsa akıl etmişler, yolun ortasına
koydukları duraklara insanların nasıl geleceğini düşünmemişlerdi. Metrobüs şakır şakır
gidip geliyor, ahali uzaktan seyrediyor, E5’in ortasına yaptıkları yolun ortasına koydukları
durağa gidemiyor! “Üstgeçitler yapalım” dedi biri... Alkışladılar.

Ama küçük bi pürüz vardı... Öyle titiz planlama yapılmıştı ki, Hollanda’dan apar topar
kiraladıkları otobüslerin durak levhalarını sökmeyi unutmuşlardı. Kiminde Utrech
yazıyordu, kiminde Eindhoven! Üstelik, sanki bizde şoför yokmuş gibi, otobüslerle birlikte
Hollandalı şoförleri de kiralamışlardı... Ve, adamlar “Birader nereye gidiyor bu?” diye
sorulduğunda, “Ben anlamiyo Turkce” cevabını veriyordu. Deneme yanılma yöntemiyle,
Eindhoven’e binersen, Cevizlibağ’a, Utrech’e binersen, Topkapı’ya gideceğin anlaşıldı.

Yaptıkları işi çok beğendikleri için, hattı uzattılar, köprüyü geçip, “asrın projesi”
dedikleri metrobüsü, Anadolu’ya da götürmeye karar verdiler.



Ama küçük bi pürüz vardı... Tanesini 1.5 milyon eurocuğa aldıkları 70 tane otobüs, düz
yolda gidiyor, yokuşta gidemiyordu! Kadıköy’den binenler, şoförün “Beyler bi el atalım”
anonsuyla köprü yokuşunda iniyor, ittiriyor, düze çıkınca, tekrar biniyordu. Düşündüler,
taşındılar, tanesini 1.5 milyon eurocuğa aldıkları 70 otobüsü, düz yerlerde, bildiğin körüklü
otobüsleri yokuşta kullanmaya başladılar.

Ama küçük bi pürüz vardı... Yağmur yağdı, metrobüs hattı Dicle Nehri’ne döndü. Kayık
çalışıyor, otobüs çalışmıyor. Çünkü, yolun ortasına yaptıkları yolu, 5 santim aşağı
yapmışlardı. Seferleri durdurup, asfaltı yükselttiler. Bu sefer kar yağdı... Muhallebici-
mimar belediye başkanımızın yaptığı asfalt, sütlaca döndü. Seferleri durdurup, çukurları
tamir etmeye başladılar. Bu sefer ahali isyan etti. Bölüm bölüm kapatıp, çift yönlü yolun
tek yönünü çalıştırmaya başladılar. Bu sefer, zaten ters yön kullanan şoförlerin, iyice nevri
döndü. Sağdan mı gidiyorduk soldan mı filan derken, tek hat üzerinde kafa kafaya
vuruşmaya başladılar. Yaralananlar oldu. Nasıl becerdiler bilmiyorum, iş makinesi
metrobüse çarptı, ölenler oldu. Tamirat bitti, kalan sağlarla devam etti.

Ama küçük bi pürüz vardı... “Asrın projesi” denilen hadise, muhteşem hesap kitap
nedeniyle “asrın maliyeti”ni yaratmıştı. Düşündüler, taşındılar, milleti rahatlatmak için
yaptıkları metrobüse, zam yaptılar. Ama küçük bi pürüz vardı... Bu işi de yüzlerine
gözlerine bulaştırmışlardı. Metrobüs, mahkeme duvarına tosladı. Badem bıyıklı olmadığı
anlaşılan hâkim, çıktı, “Bu zammı yapamazsın” dedi. Çünkü, mimariye, mühendisliğe
aykırı olduğu gibi, hukuka da aykırıydı.

Netice itibariyle... Macera devam ediyor.

Bindik bu arkadaşlarla bi alamete, küçük bi pürüz var, kıyametten yırtmak için U
dönüşü yapacak yerimiz yok!

Dila

Avluda musalla.

Bir minik tabut.



Üstünde güllü yemeni.

İçinde Dila.

Yarın bayram güya.

Vali gelmedi.

Büyükşehir başkanı yok.

İSKİ’ciler yok.

Milletvekilleri yok.

Trilyonları haldır haldır cebe indiren müteahhitler de gelmedi... Olabilir, belki insan
içine çıkacak yüzleri yok, AKOM’dan seyretmişlerdir, mobeseden filan... Ama tek tek
taradım, çiçek de yok. Telefonla aramamışlar. Başsağlığı bile yok.

Ayakta zor duruyor anne...

Düşerse diye, ambulansı bile aile tutmuş iyi mi.

“Tanıyor musun?” derseniz aileyi...

Tanıyorum.

Biziz onlar.

Sizsiniz.

Ne iş yapar mesela insan hakları dernekleri? Bir yaşındaki körpenin insan yerine
konması için illa bölücü mü olması gerekiyor? Nerede kulağı küpeli, saçı at kuyruklu
medyatik Greenpeace üyeleri? Kutup ayıları kadar değeri yok mu, çevre felaketi kurbanı
evlatlarımızın? Bu bitkin babayı omuzlayacak, senin davanı biz üstleneceğiz diyecek
Barolar nerede?



İmam desen, duruma o kadar hâkimdi ki, “depremde” hayatını kaybeden
vatandaşlarımıza rahmet okuyarak başladı söze... “Sen Mars’tan mı geldin hoca?”
diyemedik tabii, “Amin” dedik usulca... Sonra da “Hakkınızı helal edin” dedi. “Helal olsun”
dedik, hiç utanmadan... Çünkü ne hakkımız olabilir ki o günahsız yavruda? Öldürdüğümüz
için borçlu mu üstüne Dila?

Kader ağlarını ördüğü için mi, balıkçı ağına takıldı taa Bursa’da?

Ve dua ettim uğurlarken, “Orada olmak isterdim” diye mesaj gönderen siz okurlarım
adına: “Dereleri ıslah edelim mutlaka da... Allah önce kimleri ıslah etmeli acaba?”

Musa

15 yaşında...

Çok başarılı öğrenciydi Musa.

Öğretmen olmak istiyordu.

Sabah okuluna gidiyor...

Sonra çobanlık yapıyordu.

Babası garibandı çünkü.

Tam bir sene önce, gene böyle bir sabah... Çıktı tek göz oda, ağıldan bozma evinden
kör karanlıkta, yürüye yürüye, 2 kilometre, sırtında çantası, şehirlerarası asfalta geldi...
İzmir Aliağa’ya bağlı Kapıkaya Köyü’nde yaşıyordu, köyde okul yok, okul Yenişakran’da...
Türkiye’nin en batı ucunda, bütün yatırımlar oraya yapılıyor denilen coğrafyada,
Türkiye’nin en doğusundaki yaşıtlarıyla aynı kaderi paylaşıyordu; taşımalı eğitim... Servis
bekliyordu.

Yakaladı yakaladı... Kaçırdığında okuluna gitmesi imkânsız... O nedenle, gün
doğmadan kalkıyor, en az 2 saat yolu hesap ederek, saat 6 civarında asfaltta oluyordu.
Asfalt rampa.



Göründü yarım saat sonra servis minibüsü... Manisa’nın Karaahmetli Köyü’nden
başlıyor, çocukları toplaya toplaya, en son Musa’yı alıyor, Yenişakran’a varıyordu. İçerde,
biri şoför, biri engelli çocuğuna refakat eden anne, toplam 27 çocuk... Musa 30’uncu.

Durdu önünde her sabahki gibi, bindi Musa, hareket ettiler. Ama bir acayiplik vardı...
Şoför döndü Musa’ya öfkeyle, “Bak seni almak için durduk, fren patladı, niye rampada
duruyorsun, 100 metre yürüyüp düzlükte dursana!” diye bağırdı... Yer kalmadığı için
ayakta dikilen Musa, büktü boynunu, ne desin, zaten bütün çocuklar ona suçlu gibi
bakarken ne diyebilirdi ki? Bir ara göz göze geldi en sevdiği sınıf arkadaşı Hidayet’le...
Hidayet gülümsedi, çaktırmadan şöyle bir salladı elini havada “Boşver” manasında,
“boşver, üzülme...”

Dandik asfaltta haldır haldır gitmeye başladılar, 1 kilometre, 2 kilometre, 3
kilometre... Yenişakran’a 4 kilometre kala, olanlar oldu, trafolar bölgesinde dik yokuşun
sonundaki sert viraja daldı minibüs, “Fren boşaldı” diye bağırdı şoför, savruldular, korkuluk
morkuluk yok tabii, uçtular Tütünlü Deresi’ne... Önce çığlıklar, 3 takla, 5 takla,
darmadağın oldu, zaten darmadağın haldeki minibüs, sonra trajik sessizlik.

İsmail oracıkta öldü. 9 yaşındaydı. Recep öldü, Murat öldü. 15’indeydiler. Ve,
gülümseyerek kan kardeşine moral vermeye gayret eden Hidayet... Ambulanslar
geldiğinde nefes alıp veriyordu hâlâ... Hastane, doktor, ameliyat, olmadı... Hidayet de
gitti.

Ya Musa?

Kafası yarılmıştı, sağ el bileği ezik... Hatta, o feci kazanın haberini yapan gazeteler,
Musa’nın bandajlı fotoğrafını koymuşlardı, “Açılan kapıdan fırladı, kurtuldu” diye.

Kurtulmuştu hakikaten Musa... Sağ çıkmıştı o tabut minibüsten... Ama kâbuslardan
kurtulamadı... Hidayet her gece rüyasına giriyor, gene gülümseyerek “Boşver, üzülme”
diyor ama şoförün “Bak seni almak için durduk!” diye bağırması kulaklarından gitmiyordu,
çın çın... Bıraktı okulu. Gitmedi bi daha.



Ve, bir sene sonra...

Bilirkişi, en fazla 12 yaşında olması gereken servis minibüsünün, daha eski, 15 yaşında
olduğunu, frenlerin kazadan çok önce patlak olduğunu tespit etti; balatalar erimişti.
Aslında servis minibüsü bile değildi, öyle olsaydı, “S” plaka taşımalıydı, taşımıyordu. Buna
rağmen, hiç kimse şikâyetçi olmadı... Savcı hariç... Kamu adına dava açtı, bilirkişi
raporunu koydu hâkimin önüne, hâkim de, hiç tereddüt etmeden 10 sene hapis verdi
şoföre... Giden gitmişti ama hiç olmazsa suç cezasız kalmamıştı.

Ve, önceki gün...

Yıldönümüydü.

Kapıkaya Köyü’nün kabristanında anma töreni yapıldı... İsmail, Recep, Murat ve
Hidayet’in ardından dualar edildi. Musa da oradaydı. Gene kenarda, gene boynu bükük...
Ve gene, bir senedir her gördüğüne söylediği gibi, “Benim yüzümden, keşke düzlükte
dursaydım, benim yüzümden” diye ağlıyordu. Ne büyükleri teselli edebiliyordu onu, ne
mahkemenin verdiği adil karar rahatlatabilmişti vicdanını, ne de rüyasında “boşver” diye
gülümseyen Hidayet.

Bitti tören.

Gitti evine.

Astı kendini Musa.

Bir sene dayanabilmişti buna.

Evet, Japonya değil burası...

Kimseden harakiri yapmasını beklemiyoruz.

Alışığız, istiflerini bozmayacaklarını, istifa etmeyeceklerini de biliyoruz.

Ama “Sprey yüzünden oldu, yok efendim buzullar eridi, dünyanın suçu” filan, ayıptır
beyler.



Başta minik Dila... 30 küsur günahsız sel kurbanından utanmıyorsunuz... Bari, Musa’nın
yüreğinden utanın da, hiç olmazsa kuru bi özür dileyin.

Ümmühan

En kısa ömürlü üründür gazete.

Sabahın ilk ışıklarıyla doğar, akşamı görmeden ölür.

Ansiklopedi değildir, alasın da, yıllarca saklayasın...

Okursun, biter.

İstersen bin sayfa yap.

Okurun sana ayıracağı vakit, 20 dakikadır...

Bilemedin 25.

Hani soruyorsunuz ya...

“Neden uzun yazmıyorsun” diye.

Bundan.

“Yalancı dolma” gibidir uzun yazılar.

Okursun okursun, içinde bir gram et yoktur.

Ama bazen bir soru sorarsın, hayatın anlamı ete kemiğe bürünür.

İşte bugün öyle bir soru var, bu köşede.

Bana ait değil.

Size birini tanıştıracağım, o soracak.



Ümmühan... 7 yaşında.

Balıkesir Burhaniye’nin Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda öğrenci.

Konferans düzenlendi bu okulda...

Sivil Savunma Konferansı...

Konusu, “deprem olursa, neler yapmalıyız” falan...

Kellifelli yöneticiler gelmiş, çocuklar soracak, onlar da cevaplayacak, amaç bu...

Ümmühancık parmağını kaldırıyor.

Soruyor:

“Deprem olursa, fakirleri de kurtarırlar mı?”

Öyle hemen bir alt satıra geçmek yok.

Bir daha okuyalım:

“Deprem olursa, fakirleri de kurtarırlar mı?”

Salonda sessizlik oluyor.

Âdeta tavan çöküyor kafalarına...

Çünkü gerçek “ağır”dır aslında.

Şöyle bir bakıyoruz...

O parti geliyor, bu parti gidiyor.

Şu anda da isminde “adalet” olan parti var iktidarda.

Ama “adaletsizlik” duygusu, 7 yaşındaki yavrularımızın yüreğinde bile var.



Bunu anlatmıyorsa gazeteler...

Bin sayfa olsa ne olur ki?



Anlayana davul zurna saz, anlamayana sazı soksan az.

Almamya

Almanya Başbakanı, açık açık “Ağzıyla kuş tutsa, gene de Türkiye’yi AB’ye
almayacağız” dedi...

Almam ya’ni.

Türkiye öfkelendi.

“Haddini bil” filan.

Halbuki...

Teşekkür borçluyuz ona.

Çünkü, gerçekleri söyleyen tek Avrupalı lider o...

“Sizi kandırıyorlar” diyor.



“Ha bugün alacağız, ha yarın alacağız deseydim, beni çok severdiniz... Ama, bu
palavraların size faydası olmuyor, 51 senedir kapının önündesiniz, 151 sene bekleseniz
hikâye” demeye getiriyor.

“Rum tarafını tutuyorum diye bana kızıyorsunuz... Denktaş’ı devirip, Talat’ı başa
geçiren siz değil misiniz? Türk tarafındaki yes be annem mitinglerinde, Türkiye
yakamızdan düşsün pankartları açılmadı mı? Türk askeri işgalci, denmedi mi? KKTC milli
marşını çöpe atıp, içinde Türk kelimesi geçmesin diye enstrümantal marş yazdırmadınız
mı? Yönetimi Rumlara vermeye razı olduğunuz halde, Rumlar hayır deyince morarmadınız
mı?” demek istiyor.

“Geçti Brüksel’in pazarı, sür eşşeği Girne’ye be annem” demek istiyor!

“Çiller’le girdik zannettiniz, Mesut Yılmaz’la girdik zannettiniz, AKP’yle iki defa girdik
zannettiniz; girdiniz mi? Ankara’da güpegündüz havayi fişeği ben mi attım?” demek
istiyor.

“Bana küfrettiğiniz dakikalarda cumhurbaşkanınız dört bakanla Yemen’de,
başbakanınız üç bakanla Katar’daydı...

AB derken, Arap Birliği’ne girdiniz haberiniz yok” demek istiyor.

“AB üyesi olmadan Gümrük Birliği’ne giren tek ülke sizsiniz... Tarihi hataya tarihi zafer
dediniz, 200 milyar dolara yakın zararınız var, bizim suçumuz mu?” demek istiyor.

“Benim milletim zengin, özel hayatımda ikinci el Opel’e biniyorum, sizin poponuzda
don yok, tüm siyasileriniz generalleriniz Mercedes’e biniyor, ben size daha ne diyeyim ki”
diyor.

“Bakın bir örnek vereyim” demek istiyor... “Dünyanın fındığını siz üretiyorsunuz, bizde
fındık ağacı bile yok, dünyanın fındık fiyatını bizim Hamburg Borsası belirliyor!”

“Malınızın kıymetini bilmiyorsunuz. Ahtapot Paul bile sizin spor otoritelerinizden



başarılı... Mesut Özil’i aldınız da, vermedik mi, kafasına silah mı dayadık?” demek istiyor.

“İnsanlığa katkılarından ötürü sayısız ödül alan profesörü içeri tıkıyorsunuz, insanları
domuz bağıyla öldürüp oturma odasına gömenleri dışarı bırakıyorsunuz, bu ne biçim iş?”
demeye getiriyor.

“Bakın, din tüccarları milletinizi dolandırıyor, Keriz Feneri’nizi yakaladık, zahmet edip
800 küsur gün sonra anca geldiniz, belli ki niyetiniz yok” demek istiyor.

“Türkiye’nin çıkarlarını savunan gazetecilere darbeci diyorsunuz; AB’den para alıp
AB’nin çıkarlarını savunan gazetecilere demokrat diyorsunuz. Gönül ister ki, bütün
gazetecileriniz AB’den avanta alsın ama almıyorlar... Siz en iyisi onları tek tek bertaraf
edin, ben sizi AB’ye alacağımızı söyleyeyim, siz inanmaya devam edin, gül gibi geçinelim
gidelim” diyor.

Bilmem ki, daha ne desin...

Anlayana davul zurna saz.

Anlamayana sazı soksan az.

Dear Obama...

Sayın Başkan...

Dikkatinizi çekmiştir, çok yalaka var. Elçiniz söylemiştir mutlaka, yardakçımız ve
işbirlikçimiz de pek meşhurdur... Ama sizi temin ederim ki, bünyemizdeki tenya bolluğuna
rağmen, bu ülkenin onurlu, haysiyetli insanları daha fazladır.

Lafı eğip bükmeyeyim; Menderes’ten bu yana kucağınızda oturmaktan rahatsızız...
Kafasındaki sanki yılbaşı kukuletasıymış gibi sırıtanlar sizi yanıltmasın; kafamızdaki
çuvaldan daha da rahatsızız... Chicago’da ne derler bilmem, Anadolu’da keser döner sap



döner derler; kalleşleşmeyeceğiz ama illa ki ödeşeceğiz, darılmayın... Hayır, kafanıza
ayakkabı fırlatacak kadar aciz değiliz... Ancak, taaa Atlantik ötesinden göremeyebilirsiniz;
hem Avrupa’ya hem Asya’ya bastığımız için, bir ayağımızda Prada, bir ayağımızda yumurta
topuk vardır... İki ayağında birden Prada olanlara itibar etmeyiniz.

Esenboğa’ya indiniz ya, o Esenboğa’yı, sizin Siu reisi Oturan Boğa’nın emmioğlu
zannedebilirsiniz; alakası yoktur... Anıtkabir’de ziyaret ettiğiniz kişinin ise, bizimle alakası
büyüktür... Biz O’nu Allah’a, geriye kalan her şeyi O’na borçluyuz.

Bizimle iş tutmak istiyorsanız...

Önce O’nunla uzlaşın.

Bakın yukarda ayakkabı filan dedim, aklıma takunya geldi... Selefiniz buştluk yaptı,
O’nu takunyalılara değişti... Tabii ki siz bilirsiniz, ancak takdir edersiniz ki, kendi milletini
satanların, sizin milletinize de hayrı olmaz. Dostuz, dost acı söyler.

Naçizane uyarımdır.

Çankaya’ya geldiniz, anladığımız lisandan “meraba asker” dediniz... Ben de size
anladığınız lisandan konuşayım... Bir Türk karı koca, New York’a taşınmış, ev
bakıyormuş... Kadın demiş ki, ay Muvaffak, bu mutfak çok ufak... Emlakçı da demiş ki, bu
Türkçe ne seksi lisanmış be kardeşim! Öyledir çünkü... Kıvraktır dilimiz... Ne demek
istediğimizi kolay anlatırız.

Demem o ki:

İttifak mittifak bi yere kadar!

Ferhat ile Şirin’le birlikte Kasr-ı Şirin’i okumanızı tavsiye ederim. Sizin oralarda van, tu,
tiri, for... Bizim buralarda yek, dü, se, cihar... Tavlamızda yüz yüze zar atmak, kâğıtların
arkasından blöf yaptığınız pokere benzemez. İran’a koçbaşı arıyorsanız, başka kapıya...
Bizdeki askerlik, sizdeki gibi parayla değil, sırayla... Sizin o “meraba” dediğiniz koçlarımızı,
ağaç kovuğunda bulmadık biz... Afganistan’a girerken bize mi sordunuz? Nasıl girdiyseniz,



öyle çıkın... Kuzey Irak’ta perdenin arkasına geçip, çubuklara taktığınız Hacivat ile
Karagöz’ü oynatırken düşünecektiniz... Ali Baba İmralı’da, 40 Haramileri oralarda... Ha bu
arada, yanlış hesap Bağdat’tan döndü, açıl susam açıl, buyrun Kuzey Irak’a derseniz, o
başka... Afganistan’ı bi daha düşünürüz.

11 Eylül’ü unutmadık, sizi anlıyoruz.

Ama, 12 Eylül’ü de unutmadık.

Siz de bizi anlayın ve lütfen burnunuzu sokmayın... Sizin demokrasi marifetiyle
oturduğunuz Beyaz Saray inşa edildiğinde, biz henüz, padişah kapıdan çıksın da ayağını
öpelim diye yerlere kapanıyorduk... Ve lütfen unutmayın ki, bugün gezeceğiniz İstanbul’u
biz aldığımızda, sizin başkanı olduğunuz Amerika kıtası keşfedilmemişti!

1071’e hiç girmeyeyim...

Velhasıl, buralar bizim... “Annan güzel mi?” demiştik, inanmamıştı... BM’nin başındaki
Koreli’ye de söyleyin, kendini boşuna helak etmesin, bizim Kıbrıs’tan çıkmaya niyetimiz
yok.

Sözde soykırım meselesinde ise, diaspora oylarından beslenen California Valisi artist
Arnold’un rollerine kanmayın... Ben size hediye edeyim, Nubar Terziyan DVD’si seyredin!

Özetle...

Sizi seviyoruz.

Ay lav Obama yani.

Siyah beyaz Türk filmlerinde “kuşük hanım” filan diye konuşan Arap Bacı’nın oğlu
Beşir’e benzettiği için sempati duyuyor halkımız size... Bakın anket yaptınız; Bush’tan
yüzde 98 oranında nefret ederken, sizi yüzde 52 oranında destekliyoruz. Ahali bu desteği,
kamyon kamyon avanta kömür dağıtan Kadir Topbaş’a bile vermedi! Kıymetini bilin...
İstanbul’dan uğurlanırken deve meve kesilirse, paniğe kapılmayın, bizde âdettir.



Arkanızdan ibrikle su serpenleri de vurdurmayın, el sallayın.

Bi dahaki sefere “bana ne Türkiye’den” deyip gelmeyen, yengeyi de bekleriz...

Malia ile Sasha’nın gözlerinden, Kogelo köyündeki babaannenizin ellerinden öperiz.

Sincerely

Yılmaz

Sevgili Francis...

ABD’nin Ankara’ya gönderdiği yeni Büyükelçisi Francis Ricciardone, “bir yandan
gazeteciler gözaltına alınıyor, beri yandan basın özgürlüğü deniyor, anlamıyorum” demiş.

Anlatayım.

Sevgili Francis...

Geçenlerde bizim İstanbul Belediye Başkanı, sizin New York’a gezmeye gitti. Brooklyn
Belediye Başkanı tarafından bandoyla karşılandı, dans gösterileri yapıldı, pastalar kesildi,
akşam da en faça restoranda onuruna ziyafet verildi.

Yüce Türk basını “coşkulu karşılama” manşetleriyle duyurdu bu haberi... “İşte
Türkiye’nin itibarı, gururlandık” diye makale döşenen bile oldu... Bi Allah’ın kulu çıkıp,
“Kardeşim, Brooklyn Belediye Başkanı babamızın oğlu mu, niye bando getirmiş?” diye
sormadı.

Ancak...

Sizin orda haysiyetsiz bi gazete var, New York Post... Yemedi içmedi, “Kardeşim,
İstanbul Belediye Başkanı babamızın oğlu mu, kimin parasıyla kimi karşılıyorsun?” diye
merak etti.



Sırf merak etse iyi...

Haşırt diye manşet yaptı!

Sizin ahali aportta tabii, belediyenin telefonları anında kilitlendi. “Ben bu vergileri, sen
elâleme bando tutasın diye mi ödüyorum” mesajları yağdı. Sonra? Nerden geldiğini
şaşıran Brooklyn Belediye Başkanı, derhal açıklama yaptı, vaziyeti detaylı detaylı izah etti.

“Bando, dans, pasta ve yemek faturası, Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu
tarafından ödendi! Bizimle alakası yok, davet ettiler, gittik. Amerikalı vergi mükelleflerinin
parası asla kullanılmadı. Nezaket icabı, üzerinde Brooklyn köprüsünün resmi bulunan
yastık hediye ettik, hepsi o... Hatta, Brooklyn Belediye Başkanı geçen sene beş günlüğüne
İstanbul’a gezmeye gitti, 40 bin dolar tutarındaki gezi masrafları bile bizzat Türk tarafınca
karşılandı...”

Neymiş efendim, Türk basını tarafından sanki Amerikalılar tarafından görkemli
törenlerle karşılanmış gibi gösterilmiş ama aslında parayı Türkiye Cumhuriyeti ödemişmiş
filan... Sana ne?

Bizim paramızla bize sokak ortasında avanta iftar ısmarlayanların, bizim paramızla
bize kömür dağıtanların, bizim paramızla kendisine bando tutmasının neresi acayip?

Neymiş efendim, Brooklyn Belediye Başkanı’nı İstanbul’da gezdirmişiz de, 40 bin
dolarcık kıyak yapmışmışız, o da karşılığında bizimkine yastık hediye etmişmiş falan...
Ayıptır, ayıp!

Senin İstanbul Başkonsolosun adam olsaydı da, bando tutsaydı... Bi yastığın
dedikodusunu yapacağınızı bilseydik, mehter takımı tutardık, masraftan mı kaçıcaz?

Bak senin yüzünden, bizim gazeteciler fırça yedi. Hüseyin bey, sana soru sordular diye
azarladı alayını... (Hüseyin bey, sizin Hüseyin Obama değil, bizim Hüseyin Çelik...)
AKP’nin “basın” sözcüsüdür kendisi...



“Yerli yersiz, olur olmaz birine soru soruyorsunuz, o da cevap veriyor. Gazeteci olarak
niye soru soruyorsunuz? Sormamalısınız” dedi.

Soru sorandan gazeteci olur mu emmioğlu... Yu nov emmioğlu? Bak, onu da
bilmiyorsun... Başbakanımız kadar İngilizce bilmiyorsun, sonra çıkıp yerli yersiz
konuşuyorsun... Sen bize akıl öğreteceğine, Türkiye Cumhuriyeti’nin New York
Başkonsolosu’nu örnek al.

Zaten, kusura bakma ama seni nasıl diplomat yaptılar, hakikaten akıl sır erdirmek
mümkün değil birader... Bizim gazeteciler çocuğunu ABD’de doğurtuyor, senin iki tane
kızın var, biri Türkiye’de dünyaya geldi. Üstelik, Türkiye’de okutuyorsun. Bulamadın mı bi
sponsor?

“Anlayana sivrisinek saz, anlamayana bando çalsan az” diye laf vardır bizde... Sen hâlâ
“anlamıyorum” diyorsun... Yenisin buralarda, tecrübesizliğine veriyorum, anlarsın yakında.

Francesca’yla Chiara’yı yanaklarından öperim, yengeye saygılar, sizin Hüseyin’e
selamlar...

Sincerely

Yılmaz

Pakistan-Afganistan

Yalaka medyamız manşet yaptı.

El Kaide’de F16 pilotu Türk subay varmış, Pakistan istihbaratı tespit etmiş...

“Bunlar yakında New York’taki ikiz kuleleri bizim Genelkurmay’a bağlar” diyorum,
inanmıyorsunuz bana... Siz bakın, Cinnah’ın ölümünü evirip çevirip Gandi Kemal’e
yıkmasınlar!



Şaka bir yana...

Pakistanlı ceymis bont’ları rencide etmek istemem ama o arkadaş subay filan değildir,
pilot hiç değildir. Sadece Türk’tür.

Dikkat ederseniz, öyle pırpır uçak, F104, Fantom falan kesmemiş arkadaşı...

Direkt F16 kullanıyor.

Sorsanız, uzay mekiği de sürüyordur.

“El” alem bilmez çünkü.

“Kaide”dir bizde.

Uçulur.

Hatırlarsınız, tiyatrocu çıktı, “Rumları alnından vurdum, Yunan askerlerini doğradım, et
yiyemiyorum hâlâ, burnuma ceset kokuları geliyor” dedi... Askerliğini mutfakta yaptığı
ortaya çıkınca da, “Cümlemi bitirmeme müsaade etmediler” diye yakındı... Maazallah,
cümlesini bitirmesine müsaade edilse, “Makarios’un rahibelerini yatağa attım” da
diyebilirdi.

Her kadın bi Rambo’yla evlidir çünkü Türkiye’de...

Kaplumbağa yedim, kobrayı sote yaptım, tam teçhizatlı 50 kilometre koşardık, 8 gün
uyumadım, firkateynden denize atladım, denizaltıya bomba yapıştırdım, çarşı iznine
tankla çıktım, albayın kızı hastaydı bana, nişanlıyım o zamanlar tabii, yüz vermedim filan.

Kenef nöbeti tuttu halbuki...

Fizik, göt göbek.

Askerlik şubesinde şofördür mesela, aç bak albümüne, bütün fotoğrafları beline kadar
karda, gözaltları kömür boya... Zannedersin, Pakistan’da gizli harekâta katıldı,



Himalaya’da şerpa.

“Ya sen?” diyeceksiniz haliyle...

Bi tane fotoğrafım var kendi payıma, ben ve 9 arkadaşım, hamamın önünde
sırıtıyoruz... Havanla 200 metreden namlucuk atışı yapıp, 350 metrelik sapmayla
vurduğumuz hamamın önü yani, hatıra... Dünya askerlik tarihine geçen kabiliyet düşmanı
manga!

Veya, kulak verin başbakanımıza... West Point’ten bröveli gibi “Askerlik yan gelip
yatma yeri değildir canım kardeşim” diye öğretiyor ama kantinde bisküvi kolileriyle şafak
saydı aslında.

Netice itibarıyla.

Biz birbirimizi biliyoruz da...

Bin Ladin agresif adam, ona nasıl anlatacağız, “seni yemişler hoca...”

Şili

Başbakan Erdoğan, Süleyman Demirel’in “Türbanlılar Arabistan’a gitsin” şeklindeki
sözlerini hatırlatınca, AKP milletvekilleri “Demirel Patagonya’ya!” diye bağırdı.

Bülent Arınç, cumhurbaşkanının eşi türbansız olsun denemeyeceğini belirterek, “Bu
şartı Patagonya’da bile koyamazsınız” dedi. İhracatçılar Birliği Başkanı, Davos’taki van
minüts çıkışını haklı bulduğunu ifade ederek, “Patagonya başbakanı değil, Türkiye
başbakanıdır” dedi. Tek-Gıda İş Sendikası Başkanı, “Tekel işçilerine Patagonya işçisi
muamelesi yapamazsınız” diye çıkıştı. Saadet Partisi’nin o zamanki lideri Numan
Kurtulmuş destek verdi, “O işçiler Patagonya’da direniş yapmıyor” hatırlatması yaptı.
Sağlık çalışanları miting düzenledi, “Burası Patagonya değil” pankartları taşındı. Yandaş
medya, Genelkurmay’ı “Patagonya ordusunun generalleri”ne benzetti. Görevden alınan
Adana Belediye Başkanı, “Burası hukuk devleti, Patagonya devleti değil” diye itiraz etti.
Fay hatlarına inşaat izni verilmesini eleştiren deprem profesörü, “Burası Patagonya mı?”



diye hesap sordu.

Spor yazarları sık sık yazar, “hakemlere burasının Patagonya olmadığı hatırlatılmalı,
böyle taktik Patagonya’da bile uygulanmıyor, şu futbolcu Patagonya’da forma giyemez”
filan... En son milli takım teknik direktörüne haddini bildirdiler, “Patagonya milli takımı
değil o!”

AKP Afyon Milletvekili, ihaleleri soranlara, “Kanun var, nizam var, burası Patagonya
değil” cevabını verdi. Açılış törenlerinde AKP’lilerin kürsüye çıkarıldığını, kendilerinin
çıkarılmadığını belirten CHP Tekirdağ Milletvekili, “Biz Patagonya milletvekili miyiz?” diye
dert yandı. AKP Dışişleri Komisyonu Başkanı, “AB sürecimiz devam ediyor, çünkü Türkiye
Patagonya değil” dedi. MHP İzmir Milletvekili, “Nereden nereye geldik diyorlar, halbuki
Patagonya ekonomisi bile bu kadar küçülmedi” dedi. AKP Balıkesir Milletvekili ise,
“Cumhuriyet mitingleri yapanlar Cumhuriyet çocuğu da, biz Patagonya çocuğu muyuz
ulan!” diye sordu.

Dandik bi yer yani Patagonya.

Peki, nerede bu Patagonya?

Şili’de!

E açtım tabii telefonu Şili’deki gazetecilere, “Kardeşim, siz ne dandik ülkesiniz böyle,
bakın madenci cesetlerini 5 aydır çıkaramayan bizim çalışma bakanı, sağ kalsalardı en
fazla 3 günde çıkarırdım diyor, siz 69 gün örgü mü ördünüz orda, yok mu sizde böyle
basiretli bi bakan?” diye sordum...

“Valla doğma büyüme Patagonyalıyız, ne gördük ne duyduk, öylesi Patagonya’da bile
yok” dediler.



Venezuela

2004 yerel seçimleri öncesi...

Sandığa 5 ay kala.

Eskişehir’de kömür rezervi bulundu, bir milyar ton... Kahramanmaraş’ta kömür rezervi
bulundu, Türkiye’ye 20 yıl yeteceği söyleniyor. Konya’da kömür rezervi bulundu, bazı
gazeteler 42 milyar dolarlık, bazı gazeteler 70 milyar dolarlık olduğunu yazıyor. Ordu’da
bugüne kadar hiç bulunmayan kömür rezervi bulundu, Konya’da, Isparta’da, Düzce’de
kömür rezervi bulundu. İzmir’de kömür rezervi bulundu, ben diim 2 milyar ton, sen de 3
milyar ton.

2007 genel seçimleri öncesi...

Sandığa 5 ay kala.

İzmir’de doğalgaz bulundu.

Konya’da doğalgaz bulundu.

Sakarya’da doğalgaz bulundu.

Edirne, Lüleburgaz, Ankara, Düzce, Diyarbakır, Zonguldak, Bursa, Tekirdağ, Sinop,
Çanakkale’de doğalgaz bulundu.

Tuz Gölü’nde doğalgaz bulundu.

2009 yerel seçimleri öncesi...

Sandığa 5 ay kala.

Manisa’da petrol bulundu.

Niğde’de petrol bulundu.



Mardin’de petrol bulundu.

Batman’da petrol bulundu.

Kastamonu, Antalya, Isparta, Van, Gaziantep, Diyarbakır’da petrol bulundu.
(Diyarbakır’daki sırf benim hatırladığım 78’inci bulunuşu, en yüksek graviteli.)

Karadeniz’de petrol bulundu.

40 yıl yetecek kadar.

2010 referandum öncesi...

Sandığa 5 ay kala.

Giresun’da altın rezervi bulundu.

Balıkesir’de altın rezervi bulundu.

Erzincan’da altın rezervi bulundu.

Uşak’ta altın rezervi bulundu.

Ordu’da altın rezervi bulundu.

Ağrı’da Nuh’un gemisi bulundu!

Kütahya’da 1 milyar ton bor rezervi bulundu, 5 bin yıl yetecek kadar... (Kütahya’daki
bor rezervi, 2004 yerel seçimleri öncesinde de bulunmuştu, demek ki, 4 bin 994 yıl
yetecek kadar kaldı elimizde...) Çanakkale, Malatya, Kayseri, Sivas ve Eskişehir’de toryum
bulundu. Sondajlar neticesinde, Van Gölü’nde uranyum bulundu, tabanı komple uranyum
yatağı çıktı. Kayseri civarında ise, 9 trilyon dolarlık neptünyum rezervi bulundu. (Gerçi,
neptünyum’un doğada bulunabilecek maden gibi bi dalga olmadığı ortaya çıktı ama
olsun.)

2011 genel seçimleri öncesi...

Sandığa 5 ay kala.



TOKİ petrol buldu.

Venezuela’da!

Ev yapıcaz.

Petrolü kapıcaz.

Uruguay

Devl’et

Cumhuriy’et

Siyas’et

Hüküm’et

Muhalef’et

Adal’et

Medyamız dördüncü kuvv’et

Bu kadar çok kullanırsan, biter tabii birader... İthal inekler geldi nihay’et!

Üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen çipurayı çiftlikte yetiştirmeyi başaran
Türkiye, dünyanın en güzel meralarına sahipken, ineği de taaa Uruguay’dan getirmeyi
başardı.

Yeterli ineğimiz yok çünkü.

Koyun sayımız iyi.



Öküz de getireceklerdi aslında.

Şöyle bi baktılar etrafa...

E yeteri kadar var.

Var ama hayvan başka şey...

Hayvancılık başka şey maalesef.

(Bakın, bu Uruguay’dan ilk önce Lugano gelmişti bize; Başbakan’ın takımı
Fenerbahçe’ye... Tosun gibi çocuktur maşallah, bonservisi 6.5 milyon Euro’ydu, 4 yılda
ödenen para 14.5 milyon Euro... Uruguay ineklerinin tanesi, 1.800 Euro... 8 bin tane
gelecek, onlar da 14.5 milyon Euro... Hadi diyelim, inek yetiştiremiyoruz... Bi tane Lugano
yetiştirip Uruguay’a göndermeyi becerebilseydik, inekler bedavaya gelecekti yani... O
nedenle, Lugano’nun kaptanı olduğu Uruguay milli takımı Dünya Kupası’na katılıyor... Biz
ise Uruguay ineklerinden mangal yapıp, Kupa’yı televizyondan seyrediyoruz anca.)

Top çevirmeyi bırakırsak...

Türkiye’nin nüfusu 72 milyon.

Alt tarafı 10 milyon ineği var.

Uruguay alt tarafı 3.5 milyon kişi.

13 milyon ineği var.

Netice itibariyle öz’et?

Üç çocuk değil marif’et...

Üç inek yapmak mahar’et.



İspanya

Ramazan kolileri malum; makarna, bulgur, un, şeker, hurma filan olur içinde...
Avantadır, güzeldir. Ama, bal istersin, tahin helvası çıkar. Zeytinyağı beklersin, çiçekyağı
çıkar.

Alan, ağız burun kıvırır.

Veren, pişman olur.

Bu gerginliği ortadan kaldırmak ve muhterem halkımızın avanta seçeneğini arttırmak
için kafa yoran marketçi Diasa, ramazan vesilesiyle “hediye kart” icat etmiş... Kontorlü...
Mesela 30 liralık yükleyeceksin, vereceksin, gidecek Diasa’ya, kafasına göre dolduracak
kolisini.

Mübarek ramazan için halkımıza bu müjdeyi veren Diasa Genel Müdürü kim biliyor
musunuz?

Fernando Gonzales Somoza!

İspanyol’dur kendisi...

Viva ramazante yani.

AKP’den bi önceki ramazanda, Migros Türk’tü. Şimdi İngiliz... Tansaş özbeöz “gâvur”
İzmir’in markasıydı, “dindar” arkadaşları iktidar yaptık, İngiliz oldu. Şok olmayın, Şok da
İngiliz... Carrefour Fransız. Metro Alman. (Çünkü, Türkiye’yi inek gibi sağan IMF
mekanizması perakendecilik yapmamızı yasakladı... E memleketi yönetenler de “babalar
gibi satıcı” ve “pazarlamakla mükellefçi” olunca, ahaliye kala kala, kasiyer, tezgâhtar,
sucuk tattırıcısı olmak kaldı.) Gima, Endi Fransız. Kipa, Tesco İngiliz. Real Alman. Diasa
İspanyol.

Bakın, inek-sucuk-İspanyol falan derken, aklıma Del Bosque geldi... Ekonomi gibi
futbolu da çok bildiğimiz için “Yeniköy Kasabı” diye kovduk adamı, gitti, Dünya Kupası’nı



kazandı.

Ben de gittim, Del Bosque’nin memleketi İspanya’daki “et fiyatlarını” araştırdım... Kuzu
pirzola 29 lira, kuzu kıyma 16 lira, dana kıyma 17 lira, dana kuşbaşı 19 lira.

Sonra geldim İstanbul’a, “orijinal Yeniköy Kasabı”nın fiyatlarına baktım... Kuzu pirzola
48 lira, kuzu kıyma 38 lira, dana kıyma 32 lira, dana kuşbaşı 34 lira.

Bu durumu izah eden İspanyol atasözü var, “Los hesabos bilmezos kasape, kıçınos
kaçare masate” derler... Türkçesi, “hesabını bilmezse kasap, kıçına kaçar masat!”

Neyse konuyu dağıtmayalım, Allah razı olsun senyor Fernando Gonzales Somoza...
Hazır elin değmişken Guti’yi yanına alıp, bi de iftar patlatırsan, sevabın ikiye katlanır valla.

İzlanda

Daniel...

Hani şu, Muğla’daki trafik kazasında ölen karı-koca turistin talihsiz oğlu.

Hemşire tarafından emzirilen ve İzlanda Fahri Konsolosu tarafından akrabalarına
teslim edilen bebecik.

Hiç merak ettiniz mi, niye fahri konsolos? Haritadaki yerini bilmediğimiz Afrika
ülkelerinin bile Türkiye’de elçiliği varken, İzlanda’nınki niye elçi değil de, fahri?

Sene taaa 1627...



Korsanları kovalıyorum ayaklarıyla Danimarka kıyılarını talan eden Murat Reis, bakalım
yukarda başka ne var diye, kutuplara yelken açmıştı ki, şak, karşısında yemyeşil bi ada...
Altından girdi, üstünden çıktı, 26 gün boyunca hal hatır (!) sordu, ayrılırken de 400
civarında esir aldı, erkekleri köle olarak sattı, sarışın kızları ganimet aldı, hareme mareme
hediye etti.

İzlanda bizimle tanışmıştı!

O kadar sevdiler ki bizi, orada sadece 26 gün kalmamıza ve aradan 383 sene
geçmesine rağmen “Tyrkjaranid” diye bi kavram var hâlâ İzlanda’da... “İnsan çalan Türk”
diye tercüme edebiliriz kabaca... Ve, bu travmatik hadiseden hemen sonra, kalbimizi kıran
özel bi kanun çıkardılar... İzlanda topraklarında Türk öldürmek suç olmaktan çıkarıldı!

Neyse ki, üç asır boyunca Türk kıstıramadılar, bu kanundan faydalanan İzlandalı
olmadı. Baktılar ki, öldürmek için Türk denk getiremiyorlar, 1970’lerde filan kaldırdılar
kanunu.

Vay sen misin kaldıran, pasaportu kapan soluğu İzlanda’da aldı kardeşim...
Selamünaleyküm.

Adamlar kanunu kaldırdığına bin pişman olmuştu ama iş işten geçmişti. Halbuki,
bizimle görüşmemek için diplomatik temas bile kurmamışlardı, elçilik bile açmamışlardı.
N’oluyor demeye kalmadan, İzlanda’nın her tarafı dönerci doldu. Onlar diplomatik temas
kurmamıştı ama biz yakın teması derhal kurmuştuk. Derhal evlenmeye, kız alıp, erkek
vermeye başladık!

Suratımızı görmek istemeyen İzlanda ile “dünür” olmuştuk. Çocuklar doğdu. Başta
iyiydi. Kaçınılmaz tabii, korkulan oldu. Türk babalardan biri, kızlarını Türkiye’ye getirdi,
türban giydirdi, anneleriyle görüşmelerini yasakladı, sonra da İzlandalı eşini boşadı.

İzlanda mahkemesi, çocukların velayetini anneye vermişti aslında. Hikaye... Türkiye ile
İzlanda arasında imzalanmış herhangi bir sözleşme olmadığı için, Türk hukuku, İzlanda
hukukunu tanımadı. “Yürrü, anca gidersin” dedi. Anne uçağa binip geliyor, polis



nezaretinde kapıya dayanıyor, baba alt tarafı 50 lira ceza ödeyip, çocukları göstermiyordu.

İzlanda ayağa kalktı. Kampanyalar yapıldı, şarkılar bestelendi. Anne, Türkiye’de dava
açmak için, insan hakları avukatı Hasip Kaplan’ı tuttu. O zamanlar milletvekili değildi,
açılım da henüz yapılmamıştı, dolayısıyla birbirimize ırkçı-bölücü diye hakaret etmiyorduk.
Dinci medya, Hasip Kaplan’ın “Hıristiyan” olduğunu iddia etti, anne de “kahpe” ilan edildi!

Takunyalı siyasetçiler devreye girdi, kolayca tatlıya bağlanabilecek mevzu, dallanıp
budaklandı, “din kavgası”na dönüştürüldü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gitti.
Türkiye mahkum oldu. Gene hikâye... Anne, evlatlarını göremedi. Gel zaman git zaman,
çocuklar 18’ini geçti. Dava düştü. Siyasetçiler elini çekti. Siyasetçiler defolup gidince, aile
baş başa kaldı, tatlıya bağlandı. Anne, çocuklarıyla görüşüyor şu anda, torunları oldu.

300 küsur sene sonra yaşanan bu yeni travma, hiç olmazsa olan bitenden haberleri
olsun diye, diplomatik temas kurmaya mecbur bıraktı İzlanda’yı.... Elçi göndermediler, elçi
kabul etmediler. İstanbul, Ankara ve İzmir’de fahri konsolosluk kurdular. İzmir’de minik
Daniel’ı akrabalarına teslim eden Esat Kardıçalı, o yüzden fahri konsolos.

İzmir’in en köklü, en saygın ailelerinden biridir Kardıçalılar... Esat beyin, İzlanda ile hiç
alakası yok aslında, tek kuruş ticari ilişkisi yok, tanıdığı yok, hatta, fahri konsolos olana
dek, İzlanda’yı görmemiş bile, ayak basmamış... 17 sene Kanada’da yaşadığı halde,
yüzlerce kez uçakla İzlanda’nın üstünden geçtiği halde, bir kez olsun inip bakmamış.

Gelip bulmuşlar onu... O da, medeni bir ülkenin konsolosluğunu onurla kabul etmiş...
Neden kendisinin tercih edildiğini bilmiyor... Bana sorarsanız, hayatı boyunca İzlanda’ya
gitmediği, hiç alakası olmadığı için tercih etmişlerdir... Gidenlerin ne yaptığı belli çünkü!

Fahri konsolosluklar açılınca, genelde Ege kıyılarına, İzlandalı turistler gelmeye başladı
tabii... E kaçınılmaz olarak, trafik, onları da öldürmeye başladık tabii.

Bebiş Daniel böyle bir öykünün kurbanı... Hemşiremiz tarafından emzirildi. Türk lafını
duyunca suratının rengi kaçan İzlanda milletiyle, bu sefer de “sütkardeş” olduk yani!



Şimdiiii...

İzlanda basınının, dünya çapındaki bu habere, hiç ilgi göstermemesini anlayabiliriz.
Alman olsa, İngiliz olsa, yüzlerce gazeteci televizyoncu gelirdi, İzlanda’dan kimse gelmedi.
Çünkü, sütkardeş mütkardeş istemiyor adamlar, mümkünse hatırlamak bile istemiyorlar
bizi.

Peki, bu tür konuların üstüne atlayıp, özel uçak filan gönderen, kendine mal eden
hükümetimiz, Daniel meselesine niye girmedi hiç? Yandaş medya, niye görmezden
geliyor?

Galiba, iki sebebi var.

Birincisi; Daniel’ı emziren hemşiremiz, özel hayatında başörtülü aslında... Kamusal
alanda başını açıyor. Eylem koymaya kalkmıyor. Hatta, Star Haber’de canlı yayına davet
ettik, evinden yapacaktık yayını, başörtüsüyle çıkacaktı, sonra vazgeçti, hastaneden
çıkayım dedi, hay hay dedik, yayına bi çıktı ki, başı açık... İşini yapıyor çünkü o
hemşiremiz, işiyle özel hayatını birbirine karıştırmıyor. Hazır gündeme gelmişken, fırsat bu
fırsat deyip, türban şovu yapmak istemiyor. Bahsetmedi bile... İzlanda tarafından baş tacı
edildi, şimdiden yılın annesi, ödüllendirilecek ama şov yapmadığı için burada kuru bi
teşekkür bile yok henüz.

İkincisi; hani şu İzlandalı anne davasını anlatmıştım ya, Hasip Kaplan’ın avukat
olduğu... Anneyle evlatları görüştürmeyen babanın avukatı kimdi biliyor musunuz?
Başbakanımızın da avukatlığını yapan Hayati Yazıcı.... “Analar ağlamasın” hükümetinin,
başbakan yardımcısı.

AB

Sene 2002, Ekim.

Galatasaray-Brugge maçı için Belçika’ya gitmiştik, üç tane giydirdiler, dönüyoruz.



Brüksel Havalimanı’ndayım.

Pasaport kontrolü... AB üyesi ülkelerin vatandaşları, kendilerine ait kapıdan şakır şakır
geçiyor. AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları, biz, kuyrukta, kuzu gibi bekliyoruz.

Önümde duruyor...

Ünlü bi politikacı.

Yanında monşer kılıklı biri.

Laflıyorlar.

Anlıyorum ki, o monşer kılıklı arkadaş, Brüksel Büyükelçiliğimiz’de görevli memur...
Politikacıyı uğurlamaya gelmiş, “hattızatında efenim” filan diyor. Yıkama yağlama yani.

Malum, çenemi tutamam.

Öne doğru eğildim...

“Beyefendi, daha ne kadar bu kapılarda sürüneceğiz?” dedim.

O zamanlar yazmıyorum...

Haliyle beni tanımıyor.

Gülümsedi...

“Çok yakında” dedi, “Biz iktidara gelince, bu çirkin muameleden kurtulacağız...”

Haliyle gülümsemedim.

“Umarım” dedim, “Çok gördük sizin gibi diyenleri, bakalım, bir de sizi görürüz.”

Gene gülümsedi...

“Görürsünüz” dedi.

Abdullah Gül’dü o.



10 gün sonraki seçimde iktidara geldiler.

Başbakan oldu.

Hatta o kadar başarılı bulundu ki...

Cumhurbaşkanı oldu.

E bakıyoruz...

AB duvar.

Hatta, vazgeçtik Avrupa’dan...

Azerbaycan’a bile vizeyle gidiyoruz.

Ama bu arada... Suriye, Lübnan, Libya ve Ürdün’den sonra Katar’a da vize kalktı!

“Görürsünüz” demişti...

Gördük hakikaten.

AB-C

Barcelona Valisi, avanta buzdolabı dağıttı... İspanya yargısı “Böyle rezalet olur mu?”
deyince, Başbakan Zapatero, “Bizi hiç kimse ırgalamaz” dedi.

Stuttgart Valiliği’nin bodrumunda, iktidarda bulunan Hıristiyan Demokrat Parti’nin
seçim afişleri filan yakalandı.

Sarkozy, “İcabında sayın valim, sayın kaymakamım, atlayacaksın kamyona, şoför
mahalline oturacaksın, kapı kapı kömür dağıtacaksın, bunu yaptığın gün, bu Fransa uçar
uçar” dedi.



Londra Belediye Başkanı, alışveriş çekinden sonra, sterlin dağıtmaya başladı...
Venedik’te gondol iskelesi battı... Hollanda Kraliyet Havayolları, Schiphol Havalimanı’nda
deve kesti; Vatikan’a giden genel müdür, törene terlikle katıldı... Oxford Üniversitesi’nin 7
öğrencisi doğalgazdan zehirlendi, Oxford Doğalgaz Müdürü “çıplaktılar” dedi.

İtalya’da “Son Roma İmparatoru 1’inci Silvio Berlusconi” pankartı açıldı.

Danimarka Başbakanı Rasmussen, “Gazete almayın, okumayın, boykot edin” dedi...
Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Eskiden delikli mark’la tuvalete gidilirken, tuvalete
gitmenin bedeli 1 milyon mark oldu be... Şimdi 1 euro’ya gidiyoruz, biz buyuz” dedi.

Belçika Adalet Bakanı, “Bizim partiye oy vermezseniz, Brüksel’den babayı alırsınız”
dedi.

Macaristan Başbakanı, “Biz çevrecinin daniskasıyız” dedi; Budapeşte Belediyesi, Tuna
Nehri’ni musluklara bağladı...

Lizbon muhtarlıklarında “ölü” seçmenler belirlendi; Porto’da bir ahırda, ineklerin
“seçmen” yazıldığı ortaya çıktı... Prag Belediye Başkanı, 44 milyon euro’luk avanta
makarna-bulgur-sabun dağıttı... Avusturya Başbakanı, “Bu tiplerin sevgili köpekleri vardır,
onlarla yatıp kalkarlar” dedi... İspanya Başbakanı, “Öyle Don Kişot gibi çapkınlık yapılmaz”
dedi; mitingden sonra, Don Kişot’u Don Juan’la karıştırdığı anlaşıldı.

Türkiye Başbakanı, “Avrupa Birliği standartlarında medya istiyoruz” dedi.

KKTC

Cinlik yaptık...

Formula’nın kupasını Mehmet Ali Talat’a verdirdik.

Böylece ne yapmış olduk?



Kimsenin tanımadığı KKTC’yi dolaylı olarak tanıtmış olduk.

Siz onu benim külahıma anlatın.

Bu iş Formula kupasıyla olsaydı, Michael Schumacher, Almanya Dışişleri Bakanı
olurdu...

Bu saatten sonra, değil Formula, istersen Olimpiyat Halkası oluştur, havagazı.

“Neden” derseniz...

“Rumlarla birleşelim” deyip, “KKTC’nin kepenklerini kapatalım” demeye getiren, bu
Mehmet Ali Talat değil miydi kardeşim? Şimdi hangi KKTC’yi tanıtmaya çalışıyor?

Rum liderliğindeki Kıbrıs devleti için “evet” diyen biri, şimdi nasıl olur da, çıkıp, Türk
Cumhuriyeti’nin varlığını savunabilir?

Denktaş’ı devirip, Talat’ı başa geçirmeye çalışan Kıbrıs’taki bazı Türk gazeteleri,
adadaki Mehmetçik için alenen “işgalci” sıfatını kullanmadı mı?

Talat’ın başı çektiği “Rumlara evet” mitinglerinde, “Yeter artık... Türkiye yakamızdan
düşsün” pankartları açılmadı mı?

Rum zulmünü unutmayan ve bu nedenle “hayır”da direnen mücahit analarını
kafalamak için “Yes be annem” sloganı kullanılmadı mı?

Kıbrıs Türkü’nün yarısı İngiltere’de yaşıyorken, Talat bile Ankara ODTÜ’den diploma
almışken... “Yurtdışına çıkamıyoruz, üniversite okuyamıyoruz” diye yaygara yapanlar,
Talatçılar değil miydi?

KKTC bayrağını inkar edip, “mavi-sarı-kırmızı” bayrak icat edilmedi mi?

KKTC Milli Marşı’nı çöpe atıp, içinde “Türk” kelimesi geçmesin diye, “enstrümantal” bir
marş yazdırılmadı mı?



Şimdi neyi tanıtmaya çalışıyorsun?

Adadaki Rum işbirlikçilerin Türk medyasındaki ortakları, “demokrasi gereği, artık
çekilmeliyiz” diye makaleler döşenmedi mi? “İngiliz askeri orada dururken, biz niye
çekiliyoruz” diye soranları, “çağdışı kalmakla”, hatta “faşistlikle” suçlamadılar mı?

Türk tarafı “evet”, Rum tarafı “hayır” dediği için morarmadık mı? Kıbrıslı Türkler Rum
yönetimini istediği için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, AB konusunda tarihinin en büyük dış
politika açmazıyla karşı karşıya kalmadı mı? Bugün her platformda bize, “Kıbrıslı Türkler
Rum yönetimi istiyor, size ne oluyor” diye sorulmuyor mu?

Atı alan Üsküdar’ı geçti...

Sen anca Ferrari’nin atına kupa verirsin...

Tanıt bakayım şimdi, göreyim.

Zam’biya

Açıklamalar munta’zam

Benzine okkalı zam yapılıyor.

“Azıcık” diyorlar.

Mazota kocaman zam yapılıyor.

“Ufacık” diyorlar.

Köprüye yüklü zam yapılıyor.

“Minicik” diyorlar.

Sigaraya kalın kalın zam yapılıyor.

“İncecik” diyorlar.



İçkiye irikıyım zam yapılıyor.

“Küçücük” diyorlar.

Elektriğe sert zam yapılıyor.

“Yumuşacık” diyorlar.

Doğalgaza ağır zam yapılıyor.

“Hafifçecik” diyorlar.

Suya büyük zam yapılıyor.

“Minnacık” diyorlar.

Otobüse vapura zam yapılıyor.

“Birazcık” diyorlar.

E benden günah gitti.

Memura zamcık yapıldı.

Emekliye hüz’zam.

Bu ni’zam inti’zamla bakarsak...

Muaz’zam bi yıl olacak.

Muaz’zam.

Afrika

Avrupa Birliği’ne girdik diye havai fişek fırlatırken, kendimizi bir anda Arap Birliği’nde
bulmuştuk... Şimdi de Afrika Birliği’ne ev sahipliği yaptık.



AB olsun, çamurdan olsun be!

Neyse...

50 tane Afrikalı geldi.

Aslında 53 tane bunlar...

3’ü mazeret bildirdi, gelmedi.

Lesoto.

Svaziland.

Mozambik.

Sordurdum...

Tarzan’la Ceyn de gelmemiş.

Çita’nın nişanı varmış.

Pigmelerin okulları açıldığı için Kızılmaske de gelememiş.

Matrağı bırakırsak, soru şudur:

Niye ağırladık bu arkadaşları?

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Üyesi olmak istiyoruz... Bize oy versinler diye.

Son 20 günde...

İstanbul’da bomba patladı; 18 kişi öldü. Küçükçekmece’de kamyon kasasında
havasızlıktan boğulmuş 14 mülteci cesedi bulundu. Konya’da kaçak Kuran kursu çöktü, 18
çocuk öldü. Antalya’da ormanlar yandı, 2 ölü... Ankara’da 49 bebe öldü, kolide verdiler.
Sakarya’da kene, 1 ölü. Ordu’da kene, 1 ölü. Sivas’ta gene kene, 2 ölü. Kilis’te cinnet, 6
ölü.



Sivas’ta taradılar, 1 şehit.

Hakkâri’de mayın, 1 şehit.

Şırnak’ta pusu, 5 şehit.

Muş’ta karakol bastılar, 1 şehit.

Elazığ’da vurdular, 1 şehit.

Erzincan mayın, 9 şehit.

Şemdinli mayın, 1 şehit.

Şırnak mayın, 1 şehit.

Karacaahmet’ten Selimiye’ye havan fırlattılar. Boru hattını havaya uçurdular. Mersin’de
canlı bomba patladı... Amasya’da trafik kazası, 5 ölü. Malatya’da düğün minibüsü takla
attı, 9 ölü. Mersin’de traktör uçtu, 3 ölü. Tuzla’da işçileri filikaya doldurup, tankerden
attılar; 3 ölü.

20 günde... Ne etti?

151.

Neye talibiz?

Dünyanın güvenliğine!

Gülmekten ölücem... 152 olacak.

Japonya

“Mikasa” denince aklınıza ne gelir?

Voleybol topu.



Adidas, futbol topu.

Spalding, basketbol topu.

Mikasa, voleybol topu.

Ama bi Mikasa daha var.

Japon Prensi.

Biz ona voleybol topu muamelesi yapıyoruz ama o bize öyle bakmıyor. Adam Türkiye
sevdalısı. Özellikle Kırşehir Kaman’ın hastası... Arkeoloji müzesi yaptırmak istiyor oraya...
Bunun için 2.5 milyon dolar hibe ediyor.

Küçücük şartı var sadece, “mümkünse bu paradan çalmayın, rüşvet almayın” diyor.

Tabii ortalık ayağa kalktı.

Yok efendim bu bize hakaretmiş...

Batsınmış Japon’un parası falan.

Öyle diyor milletvekillerimiz.

Halbuki standart zekâya sahip her Türk bilir ki, şakır şakır rüşvet vardır bu ülkede.

“Şerefsiz Japon” demenin manası yoktur.

Peki neden yazıyoruz bu yazıyı?

Şu sorunun cevabını bulmak için:

Neden veriyor bu parayı Japon?

Anlatıyor Mikasa:



“Tam 21 yıldır kazıyoruz Kaman’ı... 5 bin eser çıkardık... Neden 9 bin kilometre öteden
gelip, bu kazıları yapıyoruz? Şundan... Kaman’da 5 bin yıllık geçmiş var... Hitit, Firig, Asur,
Pers, Roma, Bizans, Oğuz, Osmanlı yaşamış orada... Örneğin, İtalya’da Mısır’da kazı
yapsanız, sadece o ülkenin mirasını bulursunuz. Oysa Kaman’da insanlık tarihinin mirası
var. Dünyanın tam ortası, orası...”

Böyle diyor Japon.

“İnsanlık mirası”nın hiç ama hiç farkında olmayan ülkemize para yardımında
bulunuyor... Ve bunun karşılığında “insaniyet namına” küçücük ricada bulunuyor: “Bari
çalmayın...”

İngiltere

Kayseri eşrafından tornacı hacı Ahmet Hamdi efendinin oğlu Abdullah, dün akşam,
Windsor hanedanının varisi, Kral 6’ncı George’un kızı, Birleşik Krallık Hükümdarı, İngiltere
Kraliçesi 2’nci Elizabeth Alexandra Mary ile birlikteydi.

Rize Güneysulu taka kaptanı Ahmet reisin Kasımpaşalı oğlu Tayyip ise, Yunan Kralı
1’inci George’un torunu, veliaht Galler Prensi’nin babası, Greenwich Baronu ve Edinburgh
Dükü, Prens Philip Mountbatten ile sohbet etti.

Atatürk işte budur.

Devrimlerine savaş açılan Mustafa Kemal, takunyalıların öve öve bitiremediği saltanatı
kovmasaydı... Abdullah ile Tayyip, ofis olarak kullandıkları Dolmabahçe Sarayı’nda
bahçıvan bile olamazdı! Çünkü, bahçıvanlık makamı bile babadan oğula geçiyordu.

Homongoloslar bugün hâlâ “smokin caiz mi, değil mi” diye tartışırken, Mustafa Kemal,
Batı standartlarını aşan bir vizyonla, Anadolu insanının önünü açmış; tornacı çocuklarına,



taka reisi çocuklarına “fırsat eşitliği” sağlamıştı.

Eminönü esnafı imam Ahmet Bey’in kızı “first lady” Hayrünnisa Gül, balkabağının
faytona dönüştüğü “peri masalı”nı andıran gecede, Kraliçe’yle göz göze geldiğinde neler
hissetti, bilmem... Ama 105 parçalık yenilmez armadayla Çanakkale’yi geçemeyen
İngiltere’nin Queen Elizabeth’i, dün, hayranlığını özetleyen şu kelimeleri yazdı Anafartalar
Kahramanı’nın özel defterine...

“Mustafa Kemal’e saygılarımı sunmak benim için büyük onurdur.”

Dear David...

Büyük Britanya Birleşik Krallığı Ankara Büyükelçisi ekselans şövalye David Reddaway...
Cenaze dolayısıyla yazamamıştım, bugüne kısmetmiş, dolandırmayayım lafı, kınıyorum
sizi!

Bizler, padişahımız efendimizin dizisi nedeniyle ortalığı ayağa kaldırıyoruz... Sizin
“kekeme kral”ı film yaptılar, üstüne Oscar verdiler, gıkınız çıkmıyor, armut gibi
seyrediyorsunuz.

Kekeme kral olur mu kardeşim?

Hiç mi saygınız yok ecdadınıza?

Tarih diye teksas-tommiks mi okuyorsunuz... Siz ne kendini bilmez milletsiniz böyle?

Sakın ola, filmden haberim yoktu filan diye kıvırma... Nasıl haberin olmaz, ne biçim
şövalyesin? Korkuluk diye mi diktiler seni oraya? Bak, bizim generallerin alayının içeri
tıkıldığı gün, başkomutan cumhurbaşkanımız, işini gücünü bıraktı, först leydimizle birlikte,
henüz vizyona bile girmemiş olan kekeme kral’ı divididen izledi, sonra da tivitır’dan
anlattı... Biz mi takip edeceğiz sizin işlerinizi? Bulamadın mı korsan bi dividi?



Üstelik, sadece kral kekeme olsa gene bi derece... Kekeme kral’dan önce abisi kral
oluyor ama hem dul, hem evli, hem de Amerikalı bi kadını metres tutuyor, grekoromen
yapıyor, yakışık almaz, dinimize aykırı felan denince, yemişim ulan kiliseyi diyor,
Buckhingham Sarayı’nı Fuckhingham Sarayı’na çeviriyor. Hitler kapıya dayanmış, sizin kral
barda sazda... Şırak, darbe yapıyorlar alenen, lay lay lom kral çekiliyor, kekeme ittire
kaktıra kral oluyor.

Sanat mı şimdi bu yani? Tükürürüm ben böyle sanatın içine... Koskoca krallarınızı
küçük düşürmek suretiyle ne amaçlıyorsunuz? Yoksa, demokrasinin faziletlerini anlatmak,
darbeyi övmek gibi sinsi planınız mı var? Mis gibi monarşi varken, cibiliyetsizlik değil de
nedir bu?

Daha önce de “deli” kralınız 3’üncü Corç’u film etmiştiniz cümle âleme... Vay efendim
neymiş, kral contaları yakmış, kafayı yemiş ama kukla gibi oturtmuşlar tahtında falan.

Bizim “Deli İbrahim” var...

Film ediyor muyuz?

Başbakanımız gibi çıkıp “Geçmişe hakarettir, genç kuşaklara olumsuz gösterme
gayretidir” diyeceğinize... Arınçımız gibi çıkıp “Gereğini yapacağız” diyeceğinize,
n’aaptınız? Deli kral’ı oynayan haddini bilmeze, utanmadan, İngiliz Film Sanatları
Akademisi Ödülü verdiniz.

Bir değil, iki değil zaten bu duyarsızlığınız... Deli kral’ı rütük marifetiyle
yasaklayacağınıza, kalkıp en prestijli ödülü verdiğiniz için, deli kral’ın eşini oynayan Helen
Mirren, şımardı, bu sefer gitti, Kraliçe Elizabet’i oynadı... Çarls’ı boşayıp, Dodi’yle pijama
partisi yaparken rahmetli olan Dayana’nın arkasından Toni Bileyır’la çevirdiği dolapları bir
bir seyrettik.

Biz padişahımızın Hürrem’i bile öpmediğini öne sürerken, siz n’aaptınız? Oscar aldınız.

E matahmış gibi kraliçe’ye oscar alırsan, babasına haydi haydi alırsın tabii... Markiz’i
dikizlemediklerine dua et.



Biz böyle onurumuzu kıran alengirli mevzu olduğunda, kafamıza çuval falan
taktıklarında, gönderiyoruz Polat’la Memati’yi hallediyor... Sizin solda sıfırlı Bond denilen
dangalak ne güne duruyor?

Gerçi, sizin kraliçe’ye de müstahak yani... Metazori kral olan babasını dividi yapıp
göndermişler saraya, bunlara pranga takıp hapse atın diyeceğine, pek beğendim demiş...
Ahali desen, gişelerde kuyrukta, şu ana kadar 100 milyon sterlin ödemişler, hâlâ
birbirlerini eziyorlar önce sen giricen, önce ben giricem diye.

Uzatmayayım Davidçiğim...

Başta sen, caanım saltanatın kadrini kıymetini bilmeyen milletini kınıyorum, yengeye
selamlar, majestelerini en güzel yerinden öpüyorum.

Sincerely

Yılmaz

Ni’Çin?

Pekin Olimpiyatı başladı.

5 tane maskotu var.

Beibei.

Jingjing.

Huanhuan.

Yingying.

Nini.

Sevimli çizgi kahramanlar...



Dünya çocuklarının ilgisini çekebilmek için üretildiler. Biri balık, biri panda, biri antilop,
biri kırlangıç, biri de alev... Hem 5 kıtayı sembolize ediyorlar, hem olimpiyat ateşini, hem
Çin’in en meşhur 4 hayvanını, hem de doğa sevgisi, oyun, dostluk, neşe, iyimserlik gibi
kavramları.

Çocuklar kolay ezberlesin, akılda kalsın diye, aynı hecenin iki kez tekrar edilmesinden
oluşuyor isimleri... Bu isimlerin hecelerini tek tek, yan yana dizdiğinde şu cümle çıkıyor:
“Bei Jing Huan Ying Ni...”

Tercümesi?

“Pekin’e hoşgeldiniz...”

Çok hoş di mi?

Bilimde, teknolojide, eğitimde, sanatta, sporda, kalkınmada dünyaya tur bindiren
Çin’in, çocuklarına sunduğu toplam sembol işte bu: Yaratıcı zekâ.

Bush oradaydı.

Putin oradaydı.

Aliyev oradaydı.

Bizimki Bitlis’teydi.

Geçti kara tahtanın önüne.

Aldı tebeşiri eline.

Çocuklarımızın geleceği için...

“Milli eğitim”in sembollerini yazdı:

Oku.



Düşün.

Uygula.

Neticelendir.

Baş harflerini yan yana diziyorsun:

ODUN!

Coğrafya

Ortadoğu.

Kafkaslar.

“Kartlar yeniden dağıtılıyor...”

Öyle deniyor.

Vladimir Putin...

KGB casusuydu.

KGB’nin yerine kurulan iç istihbarat teşkilatı FSB’nin başkanlığını yaptı.

İlham Aliyev...

Koltuğu babasından aldı.

Babası KGB generaliydi.

Mahmud Ahmedinejad...

Pastaran’dı.

Devrim muhafızı... Irak’ta, özellikle Kerkük’te gizli operasyonlar yürüttü.

Geç aşağıya...



George Bush...

Babasının oğlu.

Babası hem ABD başkanıydı.

Hem CIA başkanıydı.

Beşar Esad...

Koltuğu babasından aldı.

Amcası El-Muhaberat başkanıydı.

Tzipi Livni...

İsrail Dışişleri Bakanı.

Mossad casusuydu.

Ekip bu.

Bizimki hangi teşkilattandı?

İETT.

Mission impossible yani...

Hakikaten impossible.

Avusturya

Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi Dr. Heidemaria Gürer’e iletilmesi ricasıyla...

Avusturya Büyükelçiliği, Atatürk Bulvarı, 189, Kavaklıdere, Ankara.

Sayın Büyükelçi...



Milattan önce 300 yılında kurulan ve şu anda İzmir’in Selçuk İlçesi sınırları içinde
bulunan Efes Antik Kenti’ni, iğneyle kuyu kazar gibi, günışığına çıkarıyorsunuz.

Öncelikle sağolun.

Sizin de bildiğiniz gibi, dünyada eşi benzeri olmayan kültür miraslarından biri bu.

Boru değil, 2 bin 300 yaşında.

Türk zenginlerin, gezdikten sonra anlata anlata bitiremediği, Roma’daki Colloseum,
bunun yanında anca kümes olur.

Ama malum, bu durum bizim umurumuzda bile değil... Biz daha çok, hangi kıyı şeridini
kime peşkeş çekeriz, eroin parasıyla nasıl otel kurarız, yazlıkları yabancılara nasıl
kakalarız, müzelerdeki eserleri nasıl araklarız, o işlere bakıyoruz. Harabe marabe bizi
bozar.

Bu yüzden parayı siz veriyorsunuz.

Sizin arkeologlar kazıyor.

Bildiğim kadarıyla Avusturya Bilimler Akademisi, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü ve
Avusturya Efes Dostları Derneği ile yürütüyorsunuz bu çalışmaları...

Yıllardır çaba harcıyorlar.

Size de pes vallahi...

Biz kendi toprağımızdaki muhteşem varlığın yüzüne bakmazken, siz, size ait olmayan
ülkedeki varlığı, “dünya mirası” olarak görüp, özel dernek kurmuş, üniversitelerinizi falan
seferber etmişsiniz...

Ve yine bildiğim kadarıyla, sizin ülkenin, Bank Austria, Credit Anstalt, Onau, Evn,
Kallngerbau, Österreichische Lotterien, Rzb, Siemens, Strabag, MetallbauIber,
Verbubdplan, Generali, Obb, Vatech gibi firmaları, sponsor...

Parayı bunlar ödüyor.

İyi de yapıyorlar.

Çünkü bizim firmalar, genellikle, ilk fırsatta ihale kapacakları partilere, 5’inci sınıf
şarkıcıların konserlerine ve yabancı futbolcu transferlerine sponsor oldukları için, Efes’e
Mefes’e ayıracak paraları yok maalesef... Bir Türkle evli olduğunuz için iyi bilirsiniz.



Peki bu dilekçeyi size niye yazıyorum?

Şundan...

Dün Efes’teydim.

Çocukluğumdan beri sabırsızlıkla beklediğim, kazılarınızı âdeta santim santim takip
ettiğim, “gün gelecek bitirecekler, ben de gezeceğim” diye hayal ettiğim “Teras Evleri”ni
günışığına çıkarıp, hizmete açmışsınız... Üzerini özel malzemeyle kapatıp, arkeoloji
mabedine çevirmiş, 50 derece sıcakta bile püfür püfür gezilmesini sağlamışsınız. Gezdim,
büyülendim.

Ricam şu...

Efes için kılını kıpırdatmayan bizim Kültür Bakanlığı, Efes’e girerken adam başına 10
lira alıyor, içeri giriyorsunuz, Teras Evleri’ni gezmek isterseniz, 10 lira daha alıyor. İki defa
bilet.

Böyle bir rezalet, takdir edersiniz ki, dünyanın hiçbir yerinde yok.

Girişte para ödeyen turist, ikinci kez para istendiği zaman, “soyulduğunu” düşünüyor
ve küfür edip, Teras Evleri’ni gezmiyor. Emeğinize yazık...

Söyleyin sizin Kültür Bakanı’na, bizim Kültür Bakanı’nı arasın lütfen...

Ya Efes’e girişte 10 lira değil, 20 lira alıp, “burasını gezmenin fiyatı budur” desinler...
Ki, bunu akıl edemiyorlar... Ya da ikinci kez para alma ayıbından vazgeçsinler.

Çünkü burayı gezmek için, binlerce kilometre öteden gelen insanların, 10 lirayla 20
lirayla derdi yok. Aynı yeri gezmek için iki defa para ödeyip “keriz yerine konmak”
istemiyorlar, hepsi bu.

“Bizim” Efes’in bütün sorumluluğu “size” yüklendiği için, bu işi de sizin
halledebileceğinizi düşündüm... Efes denince, aklıma sizden başka merci gelmedi.
Saygılar...

Yılmaz.

Fransa



Ahali “evet” dedi.

HSYK reformu yapıldı.

Bismillah.

20 makam aracı alındı.

Hepsi sıfır kilometre.

Henüz 2010’dayız.

2011 model alındı.

Yeni bina verildi.

Gerçi sıkış tepiş olacak.

Çünkü, 20 üye çalışacak.

Bina anca 17 katçık!

Odalar tefriş edildi.

Hepsine sekreter verildi.

Hepsine şoför verildi.

Hepsine zam yapıldı.

Atatürk’e gittiler, Anıtkabir’e, önde Adalet Bakanı’nın Alman Mercedes’i, arkasında
konvoy halinde 20 tane Fransız Renault... Plakalar seri, 06 DE 71 küsur, 06 DE 71 küsur,
06 DE 71 küsur... Bahçeye park ettiler yan yana, bi saydılar ki, 20 tane 06 DE 71 küsur...

Panik çıktı!



“Kardeşim, Bakan ve Müsteşar dahil, 22 üyeyiz, Mercedes burda, 20 tane Renault da
burda, 22’nci nerede? Yoksa, protesto edip, gelmeyen mi var?” endişesi yaşandı.

Meğer.

Müsteşar Audi’siyle gelmiş.

(HSYK üyeleri yeni oldukları için bilmiyorlar haliyle... Bizim Adalet Bakanlığı
Müsteşarları hep Audi A6’ya biner. Emekli olduğunda da, götürür. Yeni gelene yeni Audi
alınır.)

Neyse... Atatürk’e çelenk bıraktılar, sonra hep beraber geri döndüler, önde Adalet
Bakanı’nın Mercedes’i, arkasında Adalet Bakanlığı Müsteşarı’nın Audi’si, onun arkasında
konvoy halinde 20 tane Renault... Ama, hangisi hangisine biniyor, net anlaşılamadı,
camlar füme.

Fransa’yı örnek gösteriyorlardı hep bize... “Tıpkı öyle olsun” deniyordu. Netice
itibariyle, ahalimiz referandumda “evet” dedi, bizim HSYK, Fransa HSYK’sı örnek alınarak
inşa edildi.

Açtım, sordum Fransa’ya...

Adalet Bakanı, yerli malı kullanıyor, taaa 2006 model... Adalet Bakanlığı Müsteşarı’nın
bırak modeli filan, makam aracı bile yok, metroyla veya servis minibüsüyle gidip geliyor.

Ya HSYK?

30 üyesi var. Sadece 2 otomobil tahsis edilmiş. Kimin işi varsa, o biniyor. Eve
götüremiyorlar. Çünkü, özel hayatlarında kullanmaları yasak... Yenge binemiyor.

Referandum sayesinde “tıpkı Fransa gibi olan” Türkiye’de 125 bin makam aracı



bulunuyor. Fransa’da 9 bin... Sarkozy geçen ay talimat verdi, makam aracı sayısı 7 bine
inecek, bakanlar iş seyahatlerinde uçağa binemeyecek, trenle gidecek...“Tıpkı bizdeki
gibi” olacak!

Evet diyenlerdenseniz.

Aklınızda bulunsun.

Fransızca’da oui deniyor.

Vıyyy diye okunuyor!”

Suudi

Çoğu kişi yakınır...

“Boğaz’ı mahvettiler.”

“Beton yığınına çevirdiler.”

Doğruluk payı vardır bu sözlerin.

Ama bunu söyleyene sorun...

“İster misin o evlerden birini?”

Yılışık gülümseme belirir yüzünde.

Yavşar.

“Tabii” der, “kim istemez ki!”

Gerçekten sahip olmayı bırakın... Şaka yollu teklifte bile omurgalı durmayı beceremez.

Daha dün...



“Suudiler, Mekke’deki Osmanlı kalesi Ecyad’ı yıkıyor” diye, dünyayı ayağa kaldırdık.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kültür Bakanlığı, Suudi Arabistan’ı resmen kınadı.
“Ecdadımıza hakarettir” denildi. “Türk milletine küfürdür” denildi. “Siz nasıl
müslümansınız... Kabe’yi korumak için o kalede can veren Türk şehitlerinden utanın”
denildi.

Yetmedi...

İmza kampanyaları yaptık. UNESCO’ya şikâyet ettik. TBMM’de gündeme getirdik.
Milletvekilleri ağzına geleni söyledi. Nasıl yapacağını açıklamamakla beraber, “gökkubbeyi
başlarına yıkarız” diyen bile oldu. Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri
Bakanlığı’na çağrıldı... Fırçalandı. “Höt” falan denildi.

Dinlemedi tabii adam.

Ciddiye bile almadı.

Önce, Türk düşmanı İngiliz ajanın Cidde’de oturduğu evi restore etti... Kapısına da, “Bu
ev, Türkler’e karşı bağımsızlık savaşı vermemize yardımcı olan Lawrence’in karargahıdır”
plaketi astı, nispet yapar gibi... Sonra, yıktı kalemizi. Dozerle. Yerine binalar dikti.

E bakıyoruz bugün...

O binalardaki dairelerden en çok kim satın almış, devremülk olarak? Biz.

“Hele bi yık” diye babalandığımız dönemde, Suudi yönetiminin sesi olarak bilinen Okaz
gazetesi, şu manşeti atmıştı: “Tarih bilinci hakkında konuşacak en son ülke, Türkiye’dir.”

Haklıymış Arap.

Ben kendi payıma, özür dilerim.

Van münüst...



Vallahi kıskandım...

Hep böyle altı okka başbakanım olsun isterdim.

Evlatlarımız kahpe pusularda şakır şakır şehit edilirken, açsın telefonu Barzani’ye,
“esküzmi” desin mesela.... “Bundan böyle sınırdan kedi bile geçerse, çadırına F16
yağdırırım, nerden geldiğini şaşırırsın” desin isterdim.

Kafamıza çuval geçirdiklerinde, isterdim ki, toplasın kabineyi acilen, “İncirlik’e kilit
vurdum” desin... Çağırsın ABD büyükelçisini, “bak arkadaş ya çıkıp özür dileyeceksiniz, ya
da topla tasını tarağını, Nebraska’ya kadar yolun var, anca gidersin” desin.

İsterdim.

Annan Planı’nı burnumuza dayadıklarında, kaldırsın telefonu “Bizde güzel bir laf vardır
dostum Kosta, senin annan güzel mi” desin şakayla karışık... Gitsin Kıbrıs’a “biz buradayız
kardeşim, santim kımıldamayız, çok rahatsızsan ananı da al git” desin.

İsterdim.

Bize turistik vize verirken bile bin dereden su getiren ülkelerde bölücüler cirit atıyor,
AB çatısı altında konferanslar düzenleniyor... İsterdim ki çıksın Meclis kürsüsüne,
“Toprağıma, milletime yönelik bu husumet bitene kadar, AB ile ilişkilerimi askıya
alıyorum” desin... “Benim için bitmiştir, daha da gelmem Brüksel’e” desin... İsterdim.

Uzatmayayım...

Kıskandım.

Ömrüm boyunca özlemini çektim.

Hamas’a nasip oldu.

Ne mutlu Hamaslıyım diyene.



İsrail

“Paranın dini, ırkı olmaz, memleket menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz”
diyerek, memleketin sınırını komple İsrail’e vermeye kalktık, kanun çıkardık, Allah’tan
Anayasa Mahkemesi “burası Dingo’nun ahırı değil” dedi, iptal etti, böylece sinsi sinsi
hareket eden İsrail’in çirkin yüzü bir kez daha ortaya çıktı, dünyaya karşı zor durumda
kaldı.

Davos’ta höt zöt yaptık, lobi desteğini kestiler, o nedenle ABD’de soykırımcı ilan
edildik, böylece İsrail’in çirkin yüzü bir kez daha ortaya çıktı, dünyaya karşı zor durumda
kaldı.

Tatbikatları iptal edeceğimizi açıkladık, Heronları vermekten vazgeçtiler, Heronlar
gelmediği için şakır şakır şehit verdik, zaten sonradan tatbikatları iptal miptal etmediğimiz
anlaşıldı, böylece İsrail’in çirkin yüzü bir kez daha ortaya çıktı, dünyaya karşı zor durumda
kaldı.

İsrailli bakan, bizim büyükelçiyi kapıda ağaç etti, kameraların önünde alçak koltuğa
oturttu, büyükelçiyi derhal geri çekeceğimizi açıkladık, ahali üç günde unuttu tabii,
çekmedik, bunun üzerine İsrailli bakan “normalde bunlara tabure bile vermemek lazım”
dedi, böylece İsrail’in çirkin yüzü bir kez daha ortaya çıktı, dünyaya karşı zor durumda
kaldı.

Rize’nin AKP’li belediye başkanı, eşiyle birlikte Rize’yi gezmeye gelen ve yumurtalı
saldırıya uğrayan İsrail Büyükelçisi’ni fırçaladı, “zihniyetiniz çirkin” dedi (ki, aynı belediye
başkanı “Kürt kızlarını kuma alırsak terörü hallederiz” diyen zihniyetteki belediye
başkanıdır) böylece İsrail’in çirkin yüzü bir kez daha ortaya çıktı, dünyaya karşı zor
durumda kaldı.

“Gönderme vururum” dedi, “hele bi dokun” dedik, içinde yüzlerce TC vatandaşının
bulunduğu gemimizi uluslararası sularda helikopterle bastılar, canlı yayında takır takır
taradılar, insanlarımız jetleri bekleye bekleye öldü, hesapta Somali’de korsan avlıyoruz,
gemimizi sürükleye sürükleye götürdüler, armut gibi seyrettik, böylece İsrail’in çirkin yüzü



bir kez daha ortaya çıktı, dünyaya karşı zor durumda kaldı.

Cumhurbaşkanımız “İsrail pişman olacak, asla eskisi gibi olmayacağız, affetmeyeceğiz”
dedi... Başbakanımız “İsrail’in yaptığı devlet terörüdür, alçaklıktır, cezalandırılmalıdır,
İsrail yaptığının bedelini mutlaka ödeyecek” dedi, üç dilde seslendi... Dışişleri Bakanımız
“İsrail’in yaptığı korsanlıktır, barbarlıktır, haydutluktur, elinde kan var, bu baskın
Türkiye’nin 11 Eylülü’dür, yalnızlaştıracağız, hesap soracağız, bedelini ödeyecek,
cezalandıracağız” dedi.

Gel gör ki... Bizim Dışişleri Bakanı’yla İsrailli bakanın, otel odasında gizli gizli
buluştukları ortaya çıktı. Aslında Türkiye’de kimsenin ruhu bile duymamıştı, Türkiye’dekiler
uyansın diye İsrail basını gammazladı, haşırt diye manşet yaptı, böylece ağzında bakla
ıslanmayan İsrail’in çirkin yüzü bir kez daha ortaya çıktı, dünyaya karşı zor durumda kaldı.

Tunus

CIA işkence uçaklarının bizim memlekete şakır şakır girip çıktığının açıklandığı gün...
Amerikalı kahveci Starbucks’ın bizim memleketteki tuvaletlerine şifre koyduğu ortaya çıktı.

(Türkiye, Washington’dan izin almadan işemeye bile gidemez diyorum,
inanmıyorsunuz bana.)

Ve, hâlâ deniyor ki, yok efendim Yemen’e vizesiz giriyoruz, vay efendim Suriye’ye
vizesiz giriyoruz filan... Kardeşim, sen önce Amerikalının kenefine vizesiz gir, ondan sonra
konuş!

Neyse...

Uluslararası mevzulara girmişken, hazır vize de istenmiyor, şu Tunus’a bi girip çıkalım
bari.



Tunus malum, yürrrü ense tıraşını göreyim ülkelerindendir. First lady eskiden
kuafördü... Manikür pedikür, şimdi 7 milyar doları var iyi mi! Kaşımı aldırayım derken
donunu kaptıran ahali, nihayet uyandı, ayaklandı. Kocası, halk kahramanıydı, 1.5 ton
altınla kaçtı.

Tunus’ta olan biten “Acaba bizimkiler de uyanır mı” diye, Cezayir, Fas, Yemen, Mısır
gibi “böyle başa böyle tarak” ülkeleri endişelendirdi haliyle... Çünkü, bu Tunus, algıda
dünya sonuncusuydu.

Algıda derken, aman karıştırılmasın, dondurmadan bahsetmiyorum... Okuma, anlama
kavrama sorgulama akıl yürütme; algılama yani.

Bir araştırma yapılıyor bunun için, tüm dünyada, 2003’ten beri Türkiye’de de
yapılıyor... Ele alınan ülkeden tesadüfen, sokaktan 5 bin kişi seçiliyor, olan biteni algılayıp
algılayamadığı test ediliyor.

Finlandiya, Güney Kore, birinci... Kanada, Avustralya ikinciliği paylaşıyor. Almanya,
İtalya, Fransa, Japonya gibi gelişmiş ülkeler en üst sıralarda... Hatta, Yunanistan.

Tunus dünya sonuncusuydu.

Bi üstünde... Sondan ikinci?

Biz.

Valla size de zahmet verdim buralara kadar okutarak ama uçak, espresso, tarak filan
sayarken kendi yazdığımı kendim bile anlamadım doğrusu... N’ooluyomuş yani,
şeyedemedim.

Mısır

Muğla’da tren yok.



Ray bile yok.

Tren garı var!

Mısır’ı yönetsin diye, Abbas Hilmi Paşa’yı hıdiv yapmıştık ama hem İngiliz kuklası
olduğu için, hem de çölden mölden sıkılıp İsviçre’de yaşadığı için, Mısır’a pek uğramıyordu.
Zahmet edip arada sırada İstanbul’a geldiğinde, ruhu daralıyor, Nimetullah isimli yatına
atlıyor, soluğu püfür püfür Dalaman’da alıyordu. Avlanmaya çok meraklıydı... Dalaman o
zamanlar ideal av bölgesi, tavşanlar, geyikler cirit atıyor, tapusu da komple hıdiv’in.

E koskoca hıdiv bu, çadırda kalacak hali yok... Talimat verdi, “Buraya şöyle şatafatlı bi
av köşkü dikin” dedi. “Kardeşim sen Mısır valisi değil misin, niye Dalaman’ı imar
ediyorsun?” demesinler diye, “İskenderiye’ye de güzel bi tren garı dikin” dedi. Bastı,
İsviçre’ye gitti.

Diktiler...

Planları karıştırıp, tren garını Dalaman’a, av köşkünü İskenderiye’ye diktiler!

Yolunuz düşerse, devlet üretme çiftliğine uğrayın lütfen, hâlâ orada... Pencereleri gişe
şeklinde, en yakın demiryolu Aydın’da... “Öküzün trene baktığı gibi” lafı nereden geliyor
bilmiyorum ama çiftlikte otlayan inekler bütün gün gara bakıyor, belki tren gelir diye!

Bakmak başka şey, görmek başka şeydir çünkü... “Bakarkör” olmamak lazım.

O nedenle, Mısır’da 300 sene kaldık ama bi Allah’ın kulu çıkıp “Nedir bu piramitler” diye
merak etmedi... Napolyon Mısır’da sadece 1 sene kaldı ama hiyeroglifi Fransızlar çözdü.

O nedenle, zamanında taaa Mısır’dan topladığın vergilerle yaptığın Mısır Çarşı’n vardır
ama... Mısır Çarşısı’nda sattığın mısırı taaa Arjantin’den alırsın bugün.



O nedenle, toprak mahsulleri üretmek için kurduğun çiftliğin ortasında tren garı
vardır... O nedenle, Toprak Mahsulleri Ofisi’n tarafından, topraklarının yüzde 95’i çöl olan
Mısır’dan pirinç ithal edersin.

Ramazanınız mübarek olsun, bayramınız mübarek olsun, kandiliniz mübarek olsun
dersin... O nedenle şimdi çıkıp, Amerikan kankası-İsrail dostu, “Mübarek olmasın”
diyemezsin!

O nedenle, adamın ülkesinin adı Egypt ama sen Mısır dersin... Beri yandan, niye benim
ülkeme Turkey diyorlar diye, hindi gibi düşünürsün.

O nedenle...

Mısıra darı deriz biz Ege’de.

O nedenle...

Darısı başımıza demiyoruz.

Bakarkör olma, ders al.

Firavun’a özenme diyoruz.

Sevgili Deyvit...

Malumun üzre... Geçen hafta “Dear David” başlıklı mektup yazmıştım. Bizim ahali,
padişahımız efendimizin dizi yapılmasına isyan ederken, sizin kekeme kral’a Oscar
verildiğini, bu vahim duruma gıkınızın çıkmadığını, üstelik, mutlu olduğunuzu belirterek,
başta büyükelçi olarak sen, ecdadına saygısı olmayan İngiliz milletini kınamıştım...
Babasının filmini rütük mütük marifetiyle yasaklatacağına, tam tersi davranıp, pek
beğendiğini söyleyen majestelerini de en güzel yerinden öpmüştüm.



Bana hep sorarlar “nerden buluyorsun bunları” filan diye, ben de “popomdan
uyduruyorum, çünkü bizim ahalinin önemli bölümü lafı poposundan anlar” derim...

Aynen böyle oldu.

Mesaj yağdı.

Kimisi “İngiliz milletinden derhal özür dilememi” isterken, kimisi “benim gibi kendini
bilmez Türk gazeteciler yüzünden İngiliz milletinden özür diliyor”du... Bazısı “seviyesiz
sözlerim nedeniyle diplomatik krize sebep olacağımı” öne sürerken, bazısı “Türkiye
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından kınanmam gerektiğini” iddia ediyordu. En az
100 kişi, İngiltere Büyükelçisi’ne sen’li ben’li hitap ettiğim için “terbiyesiz” ve “dangalak”
olduğum kanaatine varmıştı. En az 200 kişi de, Buckhingham Sarayı’na Fuckhingham
Sarayı benzetmesi yaptığım için, İngiltere tarafından mahkemeye verilmem gerektiğini
söylüyordu. Ama en çok şunu beğendim: “Öpüyorum dediğin kişi, bir başbakandan öte,
torun sahibi kadın... Okuyunca yerin dibine girdim, seninle aynı milletin ferdi olduğum için
utandım!”

Hatta, ileri zekâlının biri makale döşenip, gazeteciler cemiyeti üyeliğinden atılmamı
bile talep etti, ki zaten gazeteciler cemiyeti üyesi değilim... Benim gazeteciler
cemiyetinden atılmamı istemek, diyanet işleri başkanımızın Vatikan tarafından aforoz
edilmesi gibi bi şey.

Halbuki...

“Dear David” başlıklı yazımın çıktığı gün, aynı samimiyetle “Dear Yılmaz” diye
başlayan cevap mektubu göndermiştin bana... Araya Nedim’in içeri tıkılması meselesi
girdiği için yayınlayamamıştım, kısmet bugüneymiş... Kelimesi kelimesine şöyle diyorsun
resmi antetli cevap mektubunda...

“Dear Yılmaz... Majesteleri Kral 6’ncı George’u ve konuşma bozukluğunu yenme
çabalarını yansıtan filmi protesto etmediğim için beni kınayan mektubunuzu ilgi ve zevkle
okudum. Filmi seyrettim ve çok hoşuma gitti. 4 Oscar ve 7 İngiliz Kraliyet Akademisi
Ödülü almasından da gurur duydum. Gelecek, geçmişin temelleri üzerinde yükselir. Ve



haklısınız... Filmi Kral’ın eleştirisi değil, onun bu büyük başarısının kutlanması olarak
değerlendiriyoruz. Konuşma bozukluğunu gidermek için gösterdiği sıra dışı kararlılığı,
çabayı ve bu süreçte sevgi dolu ailesinin desteğini yansıtan bu filmi, kesinlikle ona karşı
saygısızlık olarak görmüyoruz. Aksine, çabaları ilham verici... Bu arada, Buckingham
Sarayı’nın hâlâ Buckingham Sarayı olduğunu okurlarınıza teyit etmek isterim. Yours
sincerely, David Reddaway.”

Birincisi, ben mektubumu Türkçe yazmıştım ama, anadili Türkçe olanların çoğu
anlamadığı halde, sen gayet net anlamışsın, teşekkür ederim... İkincisi, zevkle okudum,
haklısın filan gibi kendini bilmez laflar kullanarak, büyük hayal kırıklığı yarattığın için,
yukarıda bahsi geçen dangozlar adına seni kınıyorum... Üçüncüsü, bizim memlekette bu
kadar gönüllü İngiliz yalakası varken, sana niye hâlâ İngiltere’nin haklarını koruman için
maaş ödüyorlar, anlamakta güçlük çekiyorum.

Neyse Deyvitçiğim...

Kaşla göz arasında bizim rakıyı da siz aldınız, hayırlara vesile olsun. Havalar az
güzelleşsin, Urla’da mangala beklerim, rakı senden, çipuralar benden, n’olacak bu
memleketin hali diye laflarız... Majestelerine de bahçeli bi dubleks ayarlarız oralardan...
Yengeye selamlar.

Yours sincerely

Yılmaz



Üç çocuk değil marif’et, üç inek yapmak mahar’et...

Arkadaşım...

Bir fotoğraf...

Siyah-beyaz.

Arkasına “1969” diye not düşmüş babam, “Yılmaz’ın en sevdiği arkadaşıyla tanıştığı
gün...”

Mevsim, yaz.

Kısa pantolonlu, dizleri yara bere içinde, saçları üç numara, bileğinde sünnet saati,
elinde balonla, kara kuru ben... Yanımda o.

Tombiş.

Koca kafalı.



Yüreği daha kocaman.

Gözlerinde kederli bulutlar gezinen, sohbet ederken için için hıçkıran, hüzünlü
arkadaşım.

Hemşerim...

Denizi kız, kızı deniz, sokakları hem kız hem deniz kokan İzmirimin, duygusal
delikanlısı... Uslu. Terbiyeli.

Kız annelerinin bile, “çocuğum mutlaka tanışsın, onunla arkadaş olsun” dediği, İstanbul
ağzıyla kanka, İzmir tabiriyle cankuş.

Yıllar geçti...

Büyüdük tabii.

Mesleğe başladım.

Çömez muhabirim...

Çömeziz ya, kendi arkadaşlarımızı dünyanın merkezi sanıyoruz...

Gittim, ilk röportajımı onunla yaptım.

“Bu kadar arkadaşın var, bu kadar seviliyorsun, neden mutsuzsun” diye sordum.

Etrafını işaret etti bana.

Yalnızdı...

Kalabalık içinde yalnız!

Ve, o gün öğrenmiştim gerçeği...

6 yaşındayken gelmişti İzmir’e, ailesinden koparılıp... Bir daha hiç haber alamamıştı,



kokusunu özlediği anasından, babasından. Yalnızdı.

Hem ağladım, hem de utanarak yazdım, o güne kadar hikâyesini bilmediğim
arkadaşımı.

Biraz da siyaset kattım yazıya...

Çünkü katılmayacak gibi değildi. İnönü’yle de tanışmıştı, Adnan Menderes’le de...
Darbeleri görmüştü, gençlerin çatır çatır birbirine kurşun sıktığı o karanlık günleri de.

Tarih ansiklopedisi gibiydi.

Zeki Müren’i dinlemişti, Müzeyyen Senar’ı... Bülent Ersoy’un parlayışına tanıklık etmişti
Fuar’da... Nasıl da yırtardı karanlık gökyüzünü Cem Karaca, işçisin sen işçi kal... Sabahın
ilk ışıklarıyla başlayan kadınlar matinesi, Beyaz Kelebekler, Barış Manço... Ferdi Tayfur
devleşirken, oradaydı. Ateşböceği Ercan’ın kırıp geçiren esprilerine kulak kabartmıştı,
Devekuşu Kabaresi’ne, Nejat Uygur’a, hepsine... Lunapark’ta kıkırdayan bebelerin
mutluluğuna da ortak olmuştu, Paraşüt Kulesi’nden atlayanların heyecanına da.

Röportajım manşet oldu...

Yeni Asır’da.

“Okunur mu acaba” derken...

Bir telefon, bir faks, kıyamet gibi.

Meğer, 60’lı 70’li yaşlarını sürenler dahil, herkes tanıyormuş arkadaşımı... Kimi
hatırasını anlatıyordu, kimi beraber çekildiği fotoğrafını koymuş mektubuna... Antalya’da,
Diyarbakır’da, Eskişehir’de tanıdıkları varmış, hatta New York’ta, Kudüs’te, Moskova’da.

Büyükle büyük...

Küçükle küçük olmuş.



Hiç unutmam, mutluluktan uçmuştum...

Annemin yaptığı börekle birlikte koşmuştum ona...

Okumuştum tek tek, hemşerilerinin sevgi mesajlarını.

Dinledi, dinledi, dinledi...

Sonra da her zamanki gibi, döndü arkasını sessizce, yürüdü, gitti...

Kederli.

Pak Bahadur’du o.

Fil diyorlar... Değildi.

Geçen ay kaybettik onu.

Pakistan ormanlarında toprağa basması gereken ayakları, ömrü boyunca betona
bastığı için iltihaplanmıştı... Taşımıyordu 59 yaşındaki, 5 tonluk vücudunu... Katlanılmaz
ağrıları vardı. Ameliyat şarttı. Narkoz verdiler. Son bir damla gözyaşı süzüldü gözlerinden,
kapandı, bir daha da açılmadı...

Sözde yuva diye yapılan, paslı çivilerle, üç metrelik çukurla çevrili cezaevindeki tutsak
hayatı son bulmuştu...

Bitmişti işkence.

Özgür şimdi arkadaşım...

Alabildiğine uzanan Asya enginliğinde gönlünce koştuğunu, annesine babasına
kavuştuğunu, hasretle sarıldığını, kahkahalarını, “döndüm, geri geldim” diye haykırdığını,
ruhunun ilk kez rüzgâr aldığını hissedebiliyorum...



Ve, dün yine açıldı İzmir Fuarı.

Bu defa onsuz.

Kalabalık yine kalabalık.

Ama artık herkes yalnız.

Kâğıttan kaplan

Harp Okulu’nu birincilikle bitiren teğmenin cep telefonuna, bizzat polis tarafından
teröristin telefon fihristi yüklenirken... Polisler askere gitmesin diye özel kanun çıkartıp
“yırttınız” diyen kimdir?

a) Behzat Ç.

b) Komser Kolombo

c) Bekçi Murtaza

d) Süheyl Batum

e) Hiçbiri

Gariban çocukları şakır şakır şehit olurken, politikacı, general, kodaman çocuklarının
vatani görevlerini Boğaz’da, orduevlerinde yaptığı... Ha bire göbeğe çizik attırma, dalağı
aldırmış gibi yaptırma çetesinin ortaya çıktığı, Bakan’ın bile sahte evrakla asker kaçağı
olduğu ülke hangisidir?

a) Burkina Faso

b) Aşağı Saksonya

c) Yukarı Volta

d) Doğu Timor

e) Hiçbiri



Kandil’i BBG evi gibi izliyoruz derken, Murat Karayılan’ın Kandil’de basın toplantısı
yapmasını armut gibi seyredene... Hayatını terörle mücadeleye adayan subayları içeri
tıkıp, teröriste kırmızı halı üzerinde halay çektirene, ne denir?

a) bravo

b) yasu vre

c) congratulations

d) viva

e) yuh

Bir yandan “benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi” diyene küfür ederken, beri
yandan “okuyanla okumayan bir mi” deyip, cukkası olana bedelli askerlik çıkarmak isteyen
kimdir?

a) Quaresma

b) Minik Osman’ın fingirdek üvey anası Caroline

c) Muhammed el Baradey

d) Lady Gaga

e) İbiş

Sanırsın kukuletadır, kapişondur, Armani türbandır...

Yıllardır hiç rahatsızlık hissetmeden kafasında Amerikan bezi “çuval”la gezen millet
hangisidir?

a) Tutsiler

b) Aborijinler

c) Aztekler

d) Hobbitler



e) Hiçbiri

İnternetten höt söz yapıp, oyları patlatan, sarayda

baş başa helalleştikten sonra zırhlı Audi’ye binip giden

kimdir?

a) Michael Schumacher

b) Lance Armstrong

c) Kenan Sofuoğlu

d) Şoför Nebahat

e) Hiçbiri

Emri altında çalışan herkes darbeci diye içeri tıkılırken, kendisi sanki o sırada
Satürn’deymiş gibi, kozmik imalarla, “kasaptaki ete soğan doğramam, sağılmamış süte
şeker koymam, denizdeki balığa limon sıkmam, marketteki sucuğa yumurta kırmam”
diyen zat-ı muhterem kimdir?

a) Sahrab Soysal

b) Emine Beder

c) Ayşe Tüter

d) Vedat Milor

e) Hiçbiri

12 Eylül 1980’de “Evren memleketimizin son şansıdır, darbe değildir bu, meşru
müdafaadır, haklıdır, paşanın sözleri sadece hukuki değil, aynı zamanda başucunda
tutulması gereken mukaddes kitap gibidir” diye methiyeler düzüp, evlerinde parti vererek
ağırlayıp, 12 Eylül 2010’da utanmadan, “Evren yargılanmalı” diye köşeler döşenen yüzsüz
arkadaşların mesleği nedir?

a) dönerci



b) hamal

c) overlokçu

d) pezo

e) gazeteci

Gelene ağam gidene paşam demediği için, güce boyun eğmediği için, 12 Eylül
darbesinde hapse tıkılan onur abidesi sanatçımız Müjdat Gezen, bugün, haysiyet celladı
tetikçi medya tarafından darbecilikle suçlanırken... 12 Eylül 1980’de “Türk Silahlı
Kuvvetleri yerinde ve zamanında karar aldı, halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum”
deyip, 12 Eylül 2010’da “Bunlar iki cihanda lekeli, ben evet diycem” diyen sanatçımız
kimdir?

a) Paris Hilton

b) Romalı Perihan

c) Haydarpaşa’nın gelini

d) Kaldırım Serçesi

e) Hiçbiri

Adı Ramazan olan Antalyalı erin, ramazan ayında şehit düştüğü gün, Antalya’daki golf
turnuvasına katılan, üstelik, 10 kişinin katıldığı turnuvada anca 9’uncu olabilen kuvvet
komutanı için Mustafa Kemal ne demiştir?

a) İstikbal golflerdedir

b) Yurtta golf, cihanda golf

c) Ne mutlu golfçüyüm diyene

d) Golfçü milletin efendisidir

e) Ben sana general olamazsın demedim, Tiger Woods olamazsın dedim.

İnsanların eşinin, kızının namusuna iftira atıp, şeref madalyalı subayların kafasına



sıkmasına sebep olan... Sahte olduğu kanıtlanan imzaları, sahte olduğu kanıtlanan
belgeleri, sahte olduğu kanıtlanan planları, gerçekmiş gibi manşet yapan dinciler, hangi
dine mensuptur?

a) Gâvur

b) Budizm

c) Mormon

d) Patates dini

e) Hiçbiri

Şehide “kelle”, şehit yakınlarına “askerlik yan gelip yatma yeri değildir canım
kardeşim” diyen devlet adamı, askerliğini nerede yapmıştır?

a) Pentagon

b) Estergon kalesi

c) Vietnam

d) Kuznetsov uçak gemisi

e) Kantin

“Ordu tasfiye edilsin, Apo paşa olsun” diyen yandaşlar, hangi partinin yandaşıdır?

a) Pijama partisi

b) Doğum günü partisi

c) Bekarlığa veda partisi

d) Seks partisi

e) Hiçbiri

Kendisi Manisa’dayken, kendisine Ankara’da suikast yapılacağını öne süren, aşçıyı



suikastçi diye yakalatan, fuhuş yuvası bastırtır gibi bastırttığı kozmik odaya kozmetik oda
benzetmesi yapan, “iyi ki bu komutanlarla savaşa girmemişiz” diyen, mesir macunu
uzmanı siyasetçi kimdir?

a) Haydar Dümen

b) İdi Amin

c) Manisa Tarzanı

d) Asterix

e) Hiçbiri

Zebra

Deniyor ki:

Beş gazeteci tutuklanacak.

Beş de... Hangileri?

“Zebra koşusu”dur bu.

Siyah-beyaz’dır zebra.

Derisi siyahtır da...

Şeritleri mi beyazdır?

Derisi beyazdır da...

Şeritleri mi siyahtır?

Senin niyetine bağlıdır...



Kimine göre, ak’tır.

Kimine göre, kara.

Candır halbuki.

Asidir.

Gem vuramazsın.

Sırtına binemezsin.

Ama barışçıldır.

Kimseye zararı yoktur.

Ki, o yüzden av’dır.

Hedeftir.

Buna rağmen...

Saklanmaz.

Açık alanlarda gezer.

Merttir.

Türkçe...

İngilizce, İtalyanca, Lehçe, Danca, Macarca, Çekçe, Portekizce, Rumence, zebra’dır.

Evrenseldir.

Eşek gibi değildir.

Önsezilidir.



İnsandır bi nevi.

Kimine göre ak, kimine göre kara olan şeritleri, her birinde farklıdır, parmak izi gibidir.

Nüfus kâğıdı gibi.

Ve, parçalayıcı dişleri, yırtıcı tırnakları, pırrr diye uçacak kanatları olmadığı halde, sanki
piknik yapıyormuşçasına, gayet rahat, gayet serinkanlı yaşayabilir o vahşi ortamda, o
şeritleri sayesinde.

Çünkü...

Baş düşmanı renkkörüdür. Yeşili sarıyı, siyahı beyazı ayırt edemeyen, ilk gördüğüne
şuursuzca saldırmak isteyen aslan, açık alanda hareketsiz duran zebra’yı gözden kaçırır.
Kavurucu sıcakta topraktan yükselen buhar, görüş alanını titreştirir, zebra şeritlerini
salınan ot yığınlarına benzetir. Kafası karışır. Pusuya yatar. Hata yapılmasını bekler. Bi
kıpırda... Saldırır. Ama hangisine? Topluca gezinen zebralar, çil yavrusu gibi dağılır. E
hepsi birbirine benziyor. Birini gözüne kestirip, saldırı planı yapamaz... Ona mı, buna mı
derken, kafası iyice karışır. Yetişti yetişti, yetişemedi, birini yakalayayım derken, hepsini
elinden kaçırır.

Yani?

Ortam doğalsa...

Hayatta kalır.

Peki ya, ortam doğal değilse?

Aslandan kaplandan timsahtan paçayı kurtarır, icat edildiği gün mertliği bozan’ın
hedefi olur.

Kafaya koymuştur avcı... Kimseye zararı olmayan zebrayı indirecektir. Hangisi? Fark
etmez. Zebra zebradır... Bakar dürbünle açık alanda duran sürüye, tetiği yoklar, basar,



drannn!

İşte o anda...

Başlar zebra koşusu.

Drannn sesiyle birlikte start verilmiştir. Etrafta aslan timsah filan görmedikleri için,
düzeni bozup birbirlerinden ayrılmazlar ama bi sakatlık olduğu belli, topluca, çılgınlar gibi
koşarlar. Yırttılar sanırsın. Hiçbiri düşmedi. Herhalde ıskaladı... Avcı gülümser.

Koşarlar koşarlar koşarlar, üç dakika, beş dakika, tık, biri tökezler, düşer... Ölmüştür.

Çünkü, sssss diye süzülen mermi, puff diye saplanmıştır vücuduna. O an ölmüştür
aslında. Farkında değildir... İçgüdüsel olarak kanı boşalana kadar koşar koşar, son damla,
düşer.

Deniyor ki:

Beş gazeteci tutuklanacak.

Zebra koşusudur bu.

Domuz, kuş, kene

Kışt gribi.

Kene.

Şimdi de, domuz.

Hayvanat kafayı bize taktı birader.



Ve, maalesef olacağı buydu aslında.

Kurban Bayramı’nda elinden kaçırdığı agresif boğaya tüfekle ateş eden kasap da var,
tenhada kıstırdığı uysal eşeğe tecavüz eden mühendis de... Allah’tan Adli Tıp raporuyla o
eşeğin fingirdek olduğu tespit edildi de, hafifletici sebepten 240 lira cezayla yırttı
mühendis... Sonradan “töre” cinayetine kurban gitti o eşek! Sahibi vurdu.

Hiç unutmam, İzmir’de Basmane’deki havuza güzellik olsun diye ördek bırakmıştı
belediye... Ertesi sabah yok. Bi daha bıraktılar. Ertesi sabah gene yok. Bi daha
bırakmadılar. Çünkü anlaşıldı ki, av eti ayaklarıyla Alsancak’ta satıyorlar ördekleri.

Oha filan demeye kalmadı, Aliağa’da iki balıkçı, kuş cennetinden arakladıkları
pelikanları mangal yaparken yakalandı jandarmaya... Enselenene kadar iki büyük rakı
devirdikleri için, karakolda itiraf ettiler, flamingoların hazmı zormuş, o nedenle hafif ekşi
olmasına rağmen, pelikanları tercih ediyorlarmış... Bu iki haber peş peşe patladı, İzmir’in
yarısı vejetaryen oldu; ahalinin cibes, radika, istifno falan, denizbörülcesine yönelmesi
ondan!

Vejetaryen olmayıp, et yemeyen de var. Bolu’da mesela... Yol kenarında ayı bulundu,
çıplak, postu yok! Merak edip araştırdılar, meğer, asfalta çıkan talihsiz ayıya çarpmış
direksiyondaki ayılar... Bakmışlar ki, ölmüş... Postunu yüzüp, oturma odasına sermişler iyi
mi!

Hatırlayın, Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği’nde ikamet eden, Pakize isimli piton
kayboldu... “Kardeşim, 4 metrelik piton nereye gider?” diye şaşıranlara, “Kardeşim, adam
4 kilometrelik fiberoptik kabloyu çalıyor güpegündüz, 4 metrelik pitonu beline sarar gene
götürür, siz dikkat edin fili götürmesinler” diye cevap yetiştirmeye gayret ediyorduk ki...
Çevre Bakanımız açıkladı, “Ankaralılara bugünlerde şiş kebap yemesini tavsiye etmem!”

Hayvan denince, bakanımızın aklına ilk gelen, Aliağa’daki balıkçılarla aynıydı çünkü,
mangal... Melih Gökçek baktı ki, basın işin peşini bırakmıyor, taaa 73 gün sonra “Aha işte
Pakize” diye bir pitonu getirdi koydu, yerine... Çakma Pakize ise, sanırsın Cem
Garipoğlu’dur, “73 gün nerede saklandın?” sorularını, yanıtsız bırakıyor.



Bakın, Pakize dedim, aklıma geldi, Sinop’taki Balina Aydın’ı önce maymuna çevirdik,
sonra Rus istihbaratında görevli denizaltı yakalama çavuşu olduğunu iddia ettik. Sivas’ta
Murat 124’ün arka koltuğunda taşınan Dana Ferhat, meşhur oldu, vaktinden önce iki katı
paraya sucukçuya satıldı. Yavru fok Badem’i sigara tiryakisi yaptılar Gökova’da... Rahmetli
Özal’ın papağanı Cabbar aslında çoktan rahmetli oldu ama “Cabbar işte bu” diye
yakaladıkları papağanı animatör olarak kakalıyorlar Antalya’da.

Darıca’ya timsah getirdiler, millet görsün diye... Ööle duruyor, hareketsiz... Kafasına
kaya attılar, yaşayıp yaşamadığını kontrol etmek için, hayvancağız debelendi ama iş işten
geçti, ruhunu teslim etti. Göçmen kuşların biyolojik silah taşıdığını öne sürdüler.
Bodrum’da çok balık tüketiyor diye yunusları katlettik. Milas’ta daracık yere sıkıştırıp, balık
çiftliğindeki balıkları suyun içinde oksijensizlikten boğarak topluca öldürmeyi başardık.

Uçak için deve kestiler.

Beygirler zaten nallı kuzu.

Denizli’de at heykelini sünnet ettiler, malum yeri fazla büyük diye... Sütaş’ın vole atan
santrfor ineğini RTÜK’e şikâyet ettiler, memeleri görünüyor diye.

İşin hazin tarafı...

Memleketin adı, hindi.

İnsan olarak yaşamak zor.

Hayvan olarak yaşamak daha zor.

E bi intikamları olacak tabii.

Derenin intikamı olduğu gibi. 



Hindi

“Köpekleri bile Arap Arap diye çağıran bir anlayış var maalesef” dedi Başbakan.

Arap Bacı mesela...

Kuveytli midir?

Bacı bile değildir.

Erkektir.

Veya... Tombul tombul memeleri vardır ama sarışın Norveçli midir ağıldaki Sarı Kız?

Üstelik, sadece köpekleri Arap diye çağıran bir anlayışımız olsa, gene iyi...

Afgan Tazısı var.

Pekin Ördeği var.

Alman Kurdu var.

Çekik gözlü müdür Japon Balığı?

Fenerbahçe kanarya, Galatasaray aslan, Beşiktaş kartal, Trabzon hamsi, Bursa timsah
değil mi? “Horoz aslında Isparta’nın” desek, sokağa dökülmez mi Denizli? Kangalıyla
Sivas, keçisiyle Ankara, kelaynağıyla Birecik, kedisiyle gurur duymuyor mu Van? Bakın,
kedi dedim aklıma geldi... “Aslanım, kaplanım” diyorsun, kasım kasım kasılıyor, “Kedi”
diyorsun, mahkemeye veriyor! Halbuki, akraba değil mi onlar? Memleketin adı, “hindi” bu
arada.

Balina Aydın.

Dana Ferhat.



Piton Pakize.

Fil Bahadır.

Özal’ın papağanı Cabbar.

CHP’nin kedisi Şerafettin.

“Yılmaz Bey” diye İngiliz tayı var.

“Özdil” diye Arap atı var.

Sülalece gurur duyuyoruz.

Yusuf’un oğlu mudur Yusufçuk?

Çünkü, biz sadece hayvana insan ismi takan değil, aynı zamanda, insana hayvan ismi
takan bir anlayıştan da geliyoruz... İnek Şaban, Küçük Ceylan, Panter Emel, Balık Ayhan.

Yunus Emre.

Türkiye’nin en zengini, Koç.

Meclis Başkanı, Şahin.

Burhan Kuzu var abi.

Cumhurbaşkanı, akrep.

Başbakan, balık.

Burç olarak.

Demem o ki...



Kastedilen Arap başka.

Bahsettiği Arap başka.

Bırak aşağılamayı...

İnsan sevmediğini besler mi?

“Köpekleri bile Arap Arap diye çağıran bir anlayış var maalesef” diyor ama her konuda
olduğu gibi, bu konuda da, “ak”la “kara”yı karıştıran bir Başbakanımız var maalesef.

Hepimiz kerkeneziz

Kerkenez...

Şahin, atmaca familyasından.

Yırtıcıdır.

Alt tarafı 200 gram...

Ama, yüreklidir.

Tehdit algılarsa, kendisinden katbekat büyük kartala dalmaktan çekinmez.

Tek eşlidir.

Elâleminkine sulanmaz.

Asi ruhludur aynı zamanda...

Yuva yapmaz.

Kaya oyuğuna, ağaç kovuğuna yumurtlar... Ana etrafı kollar, baba avlanır, yavru kanat
çırpınca, pırrr, uçup giderler. Yavru acıkınca, insan gibi ağlama sesi çıkarır... Ki, insana
faydalıdır. Tarlalara dadanan zararlılarla beslenir.



Sınır tanımaz...

Dağlar, vadiler memleketidir.

Ve, kerkenez adalete sığındı!

Evet, yanlış okumadınız...

Kerkenez, adalete sığındı.

Beton denizinin ortasındaki, İzmir Adliyesi C-Blok 4’üncü katta görev yapan
Cumhuriyet Savcısı Kazım Yıldız, tabiata dair ipucu görebilmek için, penceresine küçücük
bi saksı koymuştu... Önceki sene, bir çift kerkenez geldi, o saksıya 5 yumurta bıraktı.
Savcı, rahatsız olmasınlar diye, İzmir’in bunaltıcı sıcağına rağmen, penceresini bile
açmadı; arada şöyle bi araladı, küçük kapta su bıraktı. Yumurtalar çatladı, yavrular
palazlandı, ailece uçup gittiler.

Geçen sene... Aynı kerkenez çifti gene geldi, beton denizinin ortasındaki Adliye Binası
C-Blok 4’üncü kattaki aynı saksıya 6 yumurta bıraktı. Anne etrafı kolluyor, baba yemek
taşıyor, Savcı su ihtiyaçlarını gideriyordu. Bir ay sonra, parmak uçlarına basa basa gelip
seyreden Adliye personelinin sessiz gözyaşlarıyla uğurlandı 8 nüfuslu kerkenez ailesi.

Alt tarafı 15 santim çapındaki saksı, dünyamızı yutan, devasa bir boşluğa dönüşmüştü
âdeta... Hiç dokunmadılar, yaz geçti, sonbahar, kış geçti, beton blokların arasında,
pencerenin başında, sabırla beklediler baharı... Ve, bu sene, geçen hafta, İzmir Adliyesi C-
Blok 4’üncü kat penceresine gene geldi kerkenez çifti; bu sefer 7 yumurta.

Camın o tarafında ol...

Veya, bu tarafında.

Aynı duyguları paylaşan...

Hepimiz kerkeneziz.



Zararlılarla mücadele edenlerin yaşam alanlarını yok ediyorlar ki, meydan zararlılara
kalsın...

İstediğin kadar beton ör.

İstediğin kadar tahrip et.

Adaletin penceresi mucizedir.

Ve, bahar illa ki gelir...

Pire

Pireleri 20 santim derinliğinde fanusun içine koyarlar, alttan ısıtırlar... Pireler rahatsız
olur, o ortamdan kurtulmak için zıplar, dışarı çıkar.

Sonra?

Pireleri 20 santim derinliğinde fanusun içine koyarlar, fanusun üstünü cam ile örterler,
alttan ısıtırlar... Pireler rahatsız olur, zıplar, tınk diye cama vurup, geri düşerler. Tekrar
zıplarlar, nafile, gene çarparlar...

Engel şeffaf olduğu için, kendilerini neyin engellediğini bir türlü anlayamazlar. Böylece,
çarpa çarpa, zihinlerinde “özgürlük sınırı” oluşur.

Sonra?

Tavandaki camı kaldırırlar, pireleri gene aynı fanusun içine koyup, alttan ısıtırlar...
Görülür ki, pireler en fazla 20 santim zıplıyor! Engel yoktur, daha yükseğe sıçramaları,
özgür olma imkânları vardır ama kafayı çarpmamak için, buna cesaret edemezler. Çünkü
artık “görünmez engel” zihinlerindedir... “Yapamayız, boşuna denemeyelim” diye
düşünürler.

“Cam tavan sendromu”dur bu.



Yapabileceğin...

Anca, yapabileceğini düşündüğün kadardır.

Örnek, zavallı “pire”dir ama...

Aslında, tüm canlıların “neyi başaramayacağını” yavaş yavaş nasıl öğrendiğini kanıtlar.

E hayat da bi laboratuvar.

Bu nedenle görünmez engeller konur, çabalar engellenir, kafayı kaldıranın kafasına
vurulur, böylece yavaş yavaş “yapamayız, hiç boşuna denemeyelim” düşüncesi hâkim
olur.

Ve, her 10 Kasım’daki Anıtkabir izdihamı, çoluk çocuk, onurlu bir milletin, kendisine
“pire” muamelesi yapılmasına isyanıdır... 10 Kasım 9’u 5 geçe, tüm yurtta, değil kafamıza
cam tavan, ayağımıza pranga vursan, gene de “pire” olmaya niyetimiz olmadığının
kanıtıdır.

Sinsi sinsi üstümüzü örtmeye çalışan laborant arkadaş, seni pirelendirmek istemem
ama... Bu millet, zor zamanda ayağını yorganına göre uzatır, büzüştü sanırsın, fark etti ki
pire var, o yorganı yakar, haberin olsun!

Zürafa

Nuh’un gemisini buldular iyi mi...

12 metreymiş.

4’er metreden 2 fil koy...



Daraşlık bi gemiydi demek ki.

Soksan soksan dikine 2 tane zürafa sokarsın, yılanları zürafaların bacaklarına sar, hadi
diyelim maymunlar da fillere bindi, iskelede bekleşen gergedanlar nereye sığacak?

İster misin, Nuh’un gemisi diye Nuh’un sandalını bulmuş olalım... Veya, Nuh’un
gemiciğini!

Kelebek

Bakkala girdim, içerde belki 20 kişi var, küçük ekran bi televizyon, entiivi kanalı, hepsi
ona bakıyor, hayrola dedim, karakol filan mı basıldı gene, yok abi dedi bakkal,
kelebekler...

Çıktım bakkaldan, taksiye bindim, radyo açık, siyenentürk, spiker paniğe gerek
olmadığını söylüyor, nedir dedim, bomba falan mı bulundu yoksa, ı-ııh dedi şoför,
kelebekler...

Gazeteye geldim, açtım bilgisayarı, mesajlar endişe sağanağı âdeta, şehri kelebekler
basmış, neymiş bu işin aslı, deprem olacak da sansürleniyor muymuş, örtbas mı
ediliyormuş?

Üşenmedim, bi tanesine cevap yazdım: “Hadiseyi yerinde incelemek üzere İstanbul’a
gelen Francis Richter’i kelebek ısırdı, adam Şişli Etfal’de yatıyor, komada, bilincini yitirdiği
için depremin kaç şiddetinde olacağını söyleyemedi, başındayız, öğrenir öğrenmez size
dönerim!”

Çıktım Hürriyet’ten, Star’a geldim, santral kilitlenmiş, ihbar yağıyor, çocuklara
kelebeklerin saldırdığını iddia eden bile var, Ortaköy’de olmuş, inanır mısınız evlere bile
girmiş kelebekler, belediye otobüsüne girmiş, “Allah’ım neler oluyorrr?” diye soruyor



vatandaş.

Topladım haber müdürlerini, kelebeklerin alayını canlı yayına çıkarın akşama dedim,
Turgut Erat itiraz etti, akşama kadar ölür onlar dedi, ben anlamam kardeşim dedim, adı
üstünde “canlı” yayın istiyorum, zaten geçenlerde cemre düştü, atladınız, bari bunları
yakalayın!

Çılgın bi şehir İstanbul...

Bombanın patlamasıyla, esnafın camı çerçeveyi takıp satışa başlaması, en fazla üç
saniye alıyor. Enkazı şöyle ayaklarıyla iteleyip, hayata aynen devam ediyorlar.
Beyoğlu’nda dönercilerin gaz maskesi var; benimle röportaja gelen Japon gazeteciye
göstermiştim, Japon iki saat kendine gelemedi... Bi yere molotof atılsın, zahmet edip
muhabir göndermene gerek yok, komşular cep telefonuyla çekip gönderiyor. Gerçi,
adamını bulursan örgüt de gönderiyor fotoğrafları ama yüzeysel kalıyor, vatandaş kadar
olayın içine dalamıyorlar... Tarama filan olduğunda önce çevik kuvvet geliyor ki, ahaliyi
dağıtsın, yoksa olay yeri inceleme ekibi olay yerine giremiyor. Halkalı’da otobüsü havaya
uçurdular, trafik bile durmadı.

Kelebekler geldi...

Panik çıktı!

Arsız rant yağmasıyla, sefertası gibi beton yığını apartmanlara tıkıla tıkıla, doğadan o
kadar uzaklaştık ki, tehlike doğamız haline gelirken, doğa tehlike işareti haline geldi bizim
için.

O nedenle, yazıyı bitirmeden aradım Turgut’u, “Telaş edecek bir durum yokmuş de,
kelebekler teröristmiş sayın seyirciler de, insanların yüreğine su serp...”

İnek



Yazarım sık sık...

Tren uçtu, contadan.

Uçak düştü, radardan.

Bebeler öldü, klimadan.

İskele battı, lodostan.

Su bastı, yağmurdan.

Fabrika patladı, kazandan.

Kuran kursu çöktü, tüpten.

İneklere tapılan Hindistan’da terör oldu...

İçişleri Bakanı anında istifa etti.

Dinleyin bakın...

Hadise Sakarya’da geçiyor.

Akyazı’da trafik kazası oldu.

Bir otomobil, bir başka otomobili sollayayım derken, önce yola çıkan bir ineğe çarptı,
sonra sollamaya çalıştığı otomobile patlattı. Arkadan gelen bir kamyonet de,
otomobillerden kaçayım derken, şarampole yuvarlandı. Bir kişi öldü, üç kişi yaralandı, inek
telef oldu, otomobiller haşat... Dava üstüne dava açıldı. Kimi “adam öldürmek”ten
mahkemeye verildi, kimi “yaralama”dan, kimi “maddi hasara yol açmak”tan... İki tane
kasko şirketi devreye girdi, taraflardan 21 milyar lira tazminat talep edildi. Bilirkişi üstüne
bilirkişi... İşin içinden çıkılamadı... Neticede Adli Tıp’a başvuruldu. Adli Tıp uzuuun uzuuun
inceledi ve bir yıl sonra raporunu verdi: “İnek kusurlu.”

Herkes beraat etti.

Hindistan’da İçişleri Bakanı’ndan sonra, Ulusal Güvenlik Danışmanı da istifa etti bu



arada... Boşuna dememişler yani, “inek olacaksan Hindistan’da olacaksın!”

Beygir

Sınav yaptılar, sorular yanlış çıktı. Üniversitelerin taban puanlarını açıkladılar, taban
puanlar yanlış çıktı... Kılavuz yayınladılar, kılavuz şinanay... Başarı sırası yaptılar, sıralama
yanlış.

Türkiye’de her sene 62 milyar adet milli piyango bileti satılıyor, 62 milyar adet... İster
Bursa’dan al, ister Van’dan, ister Giresun’dan... Bugüne kadar bir kez olsun, bir kez bile,
mükerrer bilet basıldığını, yanlış sonuç açıklandığını, karışıklık olduğunu gördünüz mü?

Göremezsiniz... O nedenle, milli eğitim bakanı “Nimet Hanım”ı memleketin yüzde 80’i
tanımaz ama “Nimet Abla” dedin mi, herkes bilir!

Sayısal loto türevi oyunlar için, her sene, sıkı durun, 1 milyar 680 bin kolon oynanıyor.
İster Diyarbakır’da, ister Samsun’da, ister Erzurum’da, istediğin bayiye git, makineye bak,
kaç kişi oynamış, ikramiye kaç liraya ulaşmış, saniye saniye görürsün, neticeleri de canlı
yayında görürsün... Bugüne kadar bir kez olsun, kolonlara eksik rakam yazıldığını,
bilgisayarın aynı kolona mükerrer rakam yazdığını, hatalı hesaplama yapıldığını duydunuz
mu?

Her gün at yarışı var; tatili, bayramı yok, aralıksız, 365 gün... Bir anlamda, her gün
sınav yapılıyor... Kitapçıkları, memleketin dört bir köşesinde satılıyor. Alıyorsun ganyan
kılavuzunu, dersini çalışıyorsun, tercihlerini işaretliyorsun. Milyonlarca cevap, milyarlarca
kupon sel gibi akıyor merkeze... Fotofiniş’ler milimetrik olarak belgeleniyor.

Hiç yaşanıyor mu, “benimki öndeydi de, geride gösterdiler, yatırdığım tercihi yanlış
yazdılar, ödememi eksik yaptılar” şikâyeti filan? Yaşanmaz... Sıfır hata.

Çünkü... Çocuklarımızı emanet ettiğimiz ÖSYM Başkanı’na, 365 gün çalıştırıp, sadece
375 lira maaş ödenirken; pazar günkü Başbakanlık Kupası’nı kazanan jokeye, sadece 2



dakikalık koşu neticesinde, 52 bin lira ödendi!

Çünkü... Çocuklarımızın “beygir” kadar değeri yok bu ülkede.

O nedenle, vay efendim, “sınavdan sınava koşan yarış atına çevirdiler çocuklarımızı”
klişesini yıkmanın zamanıdır... Yemini biz veririz; çocuklarımıza beygir kadar değer
versinler, razıyız.

Deve

Okuyorum köşe yazarlarını...

Vay efendim neymiş, “deve etini hesaba katmışlar, kişi başına düşen milli gelir 6 bin
dolardan, 7 bin 500 dolara fırlamış, ne alakası varmış ekonomiyle deve etinin?”

Cahillik hakikaten zor.

Güzel kardeşim...

ÜFE hesabı var mı? Var.

TÜFE hesabı var mı? Var.

E bu da DEVE hesabı.

Neyine itiraz ediyorsun?

Beğenmiyorsan, zorla tutan yok.

“Ya bu deveyi güdersin...”

Ya bu diyardan gidersin!



Bak mesela...

Kadeve var mıydı?

Vardı.

Şak diye kaldırdılar mı?

Kaldırdılar.

Ne oldu böylece senin paralar?

Deve oldu!

Sana yapılan zam, milletvekiline yapılan zammın yanında “devede kulak” değil mi?
Sen “devekuşu” gibi kafayı toprağa gömerken, arkadaşlar “deveyi havuduyla” götürmüyor
mu? “Deveyi diken” insanı seven... Hal böyleyken, alt tarafı deveyi hesaba kattılar diye,
“pireyi deve yapmanın” alemi var mı?

İşte hendek, işte deve

ya atlarsın, ya düşersin

baktın olmaz, vazgeçersin

zordur almak bizden kızı...

Sen hâlâ, ne alakası var ekonomiyle diyorsun...

Kız istemeye giderken bile alakası var! Git de gör, düğün alışverişindeki fiyatları, “yok
devenin nalı” diyor musun,

demiyor musun...

Deveye sormuşlar...

– Boynun neden eğri?

– Nerem doğru ki, demiş.



Nedir bu?

İnsan-deve diyaloğu!

Biri soruyor. Öbürü cevaplıyor.

Gül gibi anlaşıyorlar...

Sen deveyi adam yerine koymuyorsun ama yeryüzünde deveyle konuşan bir Tarzan
var, bir de biz.

“Abartmışsın, insan deveyle konuşur mu hiç canım” diyorsan eğer... Otobüste ayağına
basana niye “Önüne baksana deve!” diyorsun? O kadar çok kişi başına düşen deve var ki
hayatımızda... 7 bin 500 dolar az bile.

Miki fare

Maganda.

Günün en popüler kelimesi...

Peki anlamı nedir?

Mucidi, Nuri Kurtcebe...

Efsane Gırgır’ın keskin zekâsı.

O icat etti.

Açtım telefonu, sordum...

Nedir bu maganda?

“72’de askere gittim, Sivas Temeltepe... Herkes eğitimden kaçıyor, ben asker
çocuğuyum, eğitime çıkayım dedim, ölürsün dediler, dışarsı eksi 45 derece... Ne
yapacağız? Tesadüfen arkadaşıma rastladım, şarkıcı Neco... Tiyatrocu İsmail İncekara da



orada, Erkin Koray’ın bas gitaristi Aydın Buray Şencan da orada... 30’uncu Piyade Alayı
Şov Grubu diye bir grup yaptık. Nöbetçi subayların gece canı sıkılıyor, bizi çağırıyorlar, biz
de eğlendiriyoruz filan.”

“O yıllarda sinemaya giderdin, filmden önce Walt Disney’in Miki’leri oynardı. Film
bahane, herkes o 5 dakkalık Miki’leri izlemeye giderdi aslında... Anadolu’da gördüm ki, ‘i’
diyeceklerine ‘ı’ diyorlar, ‘miki’ diyeceklerine, ‘mıkı’ diyorlar... Baktık ki, komedyen
diyemiyor, karikatürist diyemiyor, şov grubu diyemiyor, bize ‘mıkı’ demeye başladılar.
Bizim grup oldu mu sana, mıkı... Canı sıkılan nöbetçi subayı haber gönderiyor, mıkılar
gelsin... E dışarsı buz, içerde hem yemek var, hem sıcak. Mıkı olalım anasını satayım,
kurtulalım dedik.”

“Mıkı aşağı, mıkı yukarı, ben bu mıkıları kafamda çoğaltmaya başladım... Önce mıkık
çıktı! Cahilin küçüğü... Çarşı izninde görüyorum ki, adam pijamayla geziyor... Mıkık’ın
büyüğü... O oldu makak! Tedavisi mümkün olmayanlar da, mokok!”

“Adam sokağa tükürüyor, vay hayvan vay desen, seni ikiye böler... Vay mokok vay
dediğinde, çıt yok, herhalde bana paye verdi diye düşünüyor... Yürürken omuzuna
çarpıyor, dönüp bakmıyor bile, vay ayı vay desen, kafanı kırar, vay makak vay dediğinde,
sesini çıkarmıyor!”

“Yani bu işin kökeni, asker ocağıdır...

Askerden getirdim ben onları!”

“İstanbul’a döndüm, Gırgır’da Gaddar Davut’ta kullanmaya başladım... Makaktı,
mokoktu derken, baktım ki, İstanbul’da onlardan çok var... Büyük şehirde yaşayanı, oldu
sana, maganda!”

“Bir de mağara versiyonu var!”

“İşin özü, 75 milyon sayfa filan yazdık, çizdik, uç uca eklesen kutuba yol olur, hiçbiri
üzerinde durulmadı, maganda kalıcı oldu... Şehir magandası, trafik magandası, futbol
magandası... Ben maganda kelimesini İngiltere’de icat etmiş olsaydım, şu anda telif



milyarderiydim... Herkes kullanıyor, bana su yok! Telif mi istesem acaba?”

İşte böyle...

40 yıl düşünsem, hakaret kabul edilen magandanın, Walt Disney’in sevimli Miki’sinden
türediği aklıma gelmezdi doğrusu.

Koyun, kaz, davar

“Koyun seçmen tipidir” dedim...

Aman yarabbi!

Bi itiraz, bi isyan.

Halbuki...

Vergi indiriminden faydalanmak isteyen vatandaşların otomobil almak için kuyruğa
girmesini nasıl tarif etti Sanayi Bakanımız?

“Sürü psikolojisi!”

E güzel kardeşim...

Ben tekil düşünüp “bazıları koyun” dediğimde kızıyorsunuz da, bakan bey topluca,
hepimize “sürü” dediğinde niye sırıtıyorsunuz?

Ne dedi mesela Başbakan?

“Bırak davarı, koyun güdemezler yahu... Hele hele Etimesgut’u, Sincan’ı falan teslim
etmeye kalkmayın, Etimesgut elden gider haa... Bunlar güdemezler, sakın” dedi.



Alkışlamadılar mı?

Yıkıldı meydan tezahürattan...

Bu ülkeyi 30 yıl yöneten eski cumhurbaşkanı, “Aman benden başkalarına oy vermeyin,
bunlara kaz versen, güdemezler” demiyor muydu? Koskoca genelkurmay başkanı,
“Kasaptaki ete soğan doğramam” deyip, kendi fikrine “dana köfte” muamelesi yapmadı
mı? İktidar milletvekili, bağıra bağıra “benim ve sizin gibi hayvanlarrrr” demedi mi?

Sen Türkiye’sin büyük düşün!

Ve, ricam o ki...

Sen Türkiye’sin bi daha düşün.

Sen Türkiye’sin küçük düşme.

Keçi

Başbakanımız hep ne der?

“Bunlar koyun güdemez.”

“Bunlar kaz güdemez.”

“Bırak davarı, koyun güdemez.”

Alışığız... Davar, kaz, koyun.

En son çıktı, ne dedi?

“Bunlar keçi güdemez.”



“Hayırdır inşallah, güzel güzel koyunduk, niye keçi olduk durup dururken” dememize
kalmadı ki, anlaşıldı... Meğer, keçiyle aynı torbaya koymuşlar bizi.

Torba Yasa’ya...

İşçi hakları.

Keçi hakları.

Aynı torbada.

Oraya buraya saçılmayalım, yanlış patikalara saplamayalım diye, nizam intizam
getiriyor torba... Bir maddesiyle keçilere ormanda yürüme özgürlüğü veriyor, öbür
maddesiyle işçilerin sokakta yürüme özgürlüğünü alıyor mesela... Ki, sürüden
ayrılmayalım.

O nedenle, bizler sıcacık oturma odamızda pijamayla dizi seyrederken, bizim
haklarımızı savundukları için, Ankara’nın ayazında gözüne gaz sıkılan, coplanan, tazyikli su
püskürtülerek yerlerde sürüklenen sendikacılar ne olmuş oluyor böylece... Günah keçisi.

Hayır, bi şey değil, hastalanıp keçi gribi olacaklar başımıza.

Aslına bakarsanız, nereye çekersen oraya gitmek lazım, kafamıza geçirilen torbaya
keçi gibi inat etmemek lazım... Çünkü, Adalet Bakanlığı’nın gardiyan eğitim merkezi
nerede? Keçiören’de! Uyarmadın demeyin, kim vurduya giderseniz, Adli Tıp Kurumu da
Keçiören’de.

Laf olsun torba dolsun değil haliyle, sadece keçilere özgürlük yok o torbada... Keriz
miyim niye vergi vereyim diyerek devlete borç takan uyanık patronlara, salak mıyım niye
elektrik-su parasını ödeyeyim diyen sahtekar vatandaşa, disiplin suçuyla okuldan atılana
af getiriyor. Dağlar kadar zararı olan KİT’lerin müdürlerine yüzde 200 zam; Ferrari’yle
gezen artiste, 5 milyon euroya transfer olan futbolcuya sosyal güvence getiriyor. Aynı
zamanda, memura bu maaşla ev bile kiralanmıyor ama memuru düğün sandalyesi gibi
kiralamak mümkün hale geliyor. Gençleri koruyoruz ayaklarıyla içki satışı ufak ufak



yasaklanırken, derelerin üstüne, sit alanlarının üstüne santral mantral kurulmasına yasal
izin çıkıyor.

E ilave et keçileri...

Öğretmen sığmadı tabii.

Elin ağzı torba değil, büzemiyorsun... Vay efendim neymiş, “keçileri bile torbaya
koymuşlar ama kadro bekleyen

70 bin öğretmeni sokuşturamamışlar mı” filan, mesaj yağdırıyorlar.

Canım öğretmenim!

“Milli” eğitimde çalışıyorum diye havaya giriyorsun ama milli misin?

Küçümsediğin keçi, milli.

Devletimiz tarafından “milli” olarak tescil edilip, Resmi Gazete’de yayımlanan, Anadolu
mandası, sarı öküz, Sivas kangalı, Denizli horozu, Sinop tavuğu, Van kedisi, Bursa
ipekböceği, Karaman’ın koyunu gibi “milli” o...

Ankara keçisi!

Sen kelaynak gibisin.

Tescil edilmedin henüz.

Hem zaten, bana niye mesaj atıyorsun, torba mı benim mesaj kutum...

Madem keçiyi kıskanıyorsun, Milli Eğitim Bakanı’na mesaj at, sana Abdurrahman Çelebi
yasası çıkarsın.



Üstelik, keçi deyip geçme, daha geçenlerde İçişleri Bakanlığımız açıkladı, son nüfus
sayımındaki doğumgünü tespitlerine göre, Türkiye’de en kalabalık burç hangisiymiş?

Oğlak...

Şaka bir yana, ölü poposuna pamuk tıkar gibi, tuttuklarını tıktıkları için, dünya rekoru
bu torba... Bırak içeriğini, sadece başlığı bile 612 kelimeden oluşuyor.

İki sayfa tutan 612 kelimeyi yazarım yazmasına ama hazır nizam intizam
sağlanmışken, keçileri kaçırmanın alemi yok herhalde...

Maske

Anadolu Ajansı haber geçti...

“Flaş! Flaş! Flaş!

Maske ölmedi!”

İyi de, kimdir bu Maske?

Geçen sene... Kara vicdanlının biri, yüklemiş 580 kilo bombayı bagaja, girmiş
otoparka, park etmiş sinsice, defolup gitmiş... İstihbarat böyleydi... Ama hangi otoparkta?
Hangi araçta?

Saniyeler tıkır tıkır çalışıyor.

Ankara faciayı bekliyordu ki...

Buldu.



“Burda” dedi.

Açtılar...

Orda.

Bilmiyorum, 100 vatandaşımız mı kurtuldu ölmekten, 300 sakat belki...

Ortalık sütlimanken cesaret maskeleriyle dolaşan şarlatanların, makam odasında
masasının altına saklandığı o tehlikeli anlarda, sahada, tehlikeyle burun burunaydı o...
Adı, Maske.

Maskeli balonun sahici kahramanı.

K9 diyorlar onlara... Alman Kurdu sanılıyor hepsi... Değil halbuki... Irkı ve cinsi çok
önemli değil... Önemli olan, zekâsı, yüreği, karakteri... Alman Kurdu’ndan oluyor, Belçika
Malinois’inden oluyor, İngiliz Springer’inden oluyor, Labrador ve Golden Retriver’dan,
Amerikan Cocker’ından oluyor. Bizim Kangal’dan olmuyor! Rakipsiz bekçi, Kangal...

Hafıza mükemmel, 100’ün üstünde kelime öğreniyor. Ama burun sıfır... Peki var mı
bize ait K9? Tarsus’un Çatalburun’u umut veriyor.

İyi de, niye K9?

Nedir anlamı?

Evrensel kelime oyunu aslında...

İngilizce “canine”dan geliyor.

Köpekgil yani...

Okunuşu, keynayn...

Key-K, nayn-9.



Ankara Gölbaşı’nda 11 dönümlük özel merkezde eğitiliyorlar. Beceren, diploma alıyor.
Sınıfları var; bomba, narkotik, asayiş, arama kurtarma... Bir yavru, 150 testten geçiyor;
zekâ, cesaret, karakter, koruma güdüsü, ikna kabiliyeti, soğukkanlılık... 8 ila 20 hafta... 2
aylıkken testlere başlıyor, 2 yaşında işbaşı, 9 yaşında emekli... Başarısız olan, bir
hayvansevere hediye ediliyor. Senede 700 köpek eğitime alınıyor, 400 tanesinden anca 1
tanesi bomba uzmanı olabiliyor. Sonra devamlı idman... Memur gibi ataması yapılıyor.
Eğitmeniyle birlikte... Çünkü hep aynı kişiden emir alıyor. Başkasını takmıyor. Tanesi kaba
hesap 75 bin lira... Eğitim maliyeti 5 bin lira civarında, yıllık masrafı 2 bin lira...
Uyuşturucu bulan pati sallıyor, bomba bulan oracığa oturuyor.

Volkan, Konya’da çöken apartmandan bir kadını çıkardı. Reks’le Nick bomba arıyor,
Sera’yla Dudy narkotiğe bakıyor İzmir’de... Has Sivas’ta, Marko Tunceli’de, Apaçi İzmit’te,
Öncü Bursa’da, Pars Esenboğa’da, Çakal desen, başka yere tayin edilmediyse Atatürk
Havalimanı’ndaydı en son... Bety, Şila, Cango, Kim, Beny, Deisy, Chopen, Kuku, Jake, Pia,
Paşa, Silas, Arman, Cina, Çarli, gümrük kapılarında... En kıdemlisi Cango, Habur’da...
Türkiye’de ele geçirilen uyuşturucunun yüzde 15’ini onlar enseliyor... Rekor Jake’de,
Mersin’de 402 kilo eroin, 80 bin hap yakaladı.

Anlatıyorum ki, tanıyın...

Hayvan değil onlar.

Kahraman.

Burası dandik bi ülke olmasaydı, tanırdınız çünkü... Pop yıldızı gibi posterleri olurdu,
tişörtlerini giyerdik, isimlerine şarkılar yazılırdı, şehirler birbiriyle yarışırdı buraya gelsin
diye, öğretmenler çocuklarımızı götürürdü eğitim aldıkları yerlere, severlerdi birbirlerini,
heykelini dikerdik, İngiltere’de diktiler mesela, emekli olurken törenler yapardık.

Gerçi diyeceksiniz ki, insan kahramanlarımızın kıymetini bile bilmiyoruz, köpek
kahramanlarımızın kıymetini mi bileceğiz? Haklısınız... Zaten böyle düşündüğümüz için,
onlar burunlarıyla hayatlarımızı kurtarırken, bizim burnumuz boktan kurtulmuyor bir türlü.

Ve, zaten böyle düşündüğümüz için, minibüsün arkasında unuttular onları, klimayı da
çalıştırmadılar, havasızlıktan, sıcaktan, kalp krizi geçirerek öldü 5 tanesi... Öldü.



Ne yaptılar sonra biliyor musunuz? Bırakın kahramanlara yakışır töreni möreni, toprağa
bile vermediler... Bu becerikli kahramanları, nasıl bir beceriksizlik sonucu öldürdükleri
ortaya çıkmasın diye, silinsinler, unutulsunlar diye, yaktılar onları... Yok ettiler!

Anadolu Ajansı’nın Cem Garipoğlu’nu yakalamışçasına flaş flaş flaş diye geçtiği haber
işte bu: “Emniyet yetkilileri medyayı yalanladı, öldü denilen Maske ölmedi...”

Maske’yi öldürmeyi başaramamışlar...

Aferin.

Peki ölenler hangileri?

Deisy mi, Şila mı, Beny mi?

Onlar önemli değil nasıl olsa...

Tanınmıyorlar, yak gitsin.

Fil

İsrail’den fil geldi.

Gabi.

Dünyanın ilk tüp bebek fili o.

Tesadüfe bakın ki, çalışmayan organı çalıştırıp, ilk tüp bebek insanı dünyaya getiren
Profesör Robert Edwards’a Tıp Nobel’i verildiği gün, Türkiye’ye geldi.

Tesadüfe bakın ki, aynı gün, çalışmayan organları çalışanlarıyla değiştirip insanlığa



hayat veren Profesör Mehmet Haberal’a Amerikan Cerrahlar Birliği Onursal Ödülü verildi.

Tesadüfe bakın ki, Profesör Edwards, Nobel aldığını öğrenemedi ve Nobel’ini almaya
gidemeyecek; çünkü beyin fonksiyonlarını yitirdiği için hastanede yatıyor.

Tesadüfe bakın ki, Profesör Haberal da, onursal ödül aldığını öğrenemedi ve ödülünü
almaya gidemeyecek; çünkü beyin fonksiyonları yerinde olduğu için hapishanede yatıyor.

Tesadüfe bakın ki, İngiliz Profesör Edwards ve dünyanın ilk tüp bebeği olan İngiliz
Louise Brown hiç Türkiye’ye gelmediler ama Türkiye’nin ilk tüp bebeği Ece, şu anda
İngiltere’de.

Tesadüfe bakın ki, dünyanın ilk tüp bebeği Louise’in büyüyünce şöhretten başı döndü,
dünyanın eğitim seviyesi en yüksek ülkelerinden olan İngiltere’de tahsilini yarım bıraktı...
Türkiye’nin ilk tüp bebeği Ece ise, bırak şöhret peşinde koşmayı, basına fotoğraf bile
çektirmedi, eğitim seviyesi en geri ülkelerden olan Türkiye’de Robert Kolej’i bitirdi.

Tesadüfe bakın ki, dünyanın ilk tüp bebeği Louise’in nikah şahidi Nobel ödüllü
Chambridge profesörü ama kendisi anca devlet torpiliyle PTT’de işe girebildi, kocası da
barda kapıcı... Türkiye’nin ilk tüp bebeği Ece ise, Chambridge’in en büyük rakibi Oxford’un
hukuk fakültesinden birincilikle mezun oldu.

Tesadüfe bakın ki, dünyanın ilk tüp bebeği İngiliz ama dünyanın ilk tüp ikizleri taaa
Avustralyalı... Türkiye’nin ilk tüp ikizleri ise, Türkiye’nin ilk tüp bebeği gibi, İzmirli.

Tesadüfe bakın ki, dünyanın ilk tüp ikizlerinin annesi 1980 Eylül’ünde hamile
kaldığında, Türkiye’de darbe oldu... Türkiye’nin ilk tüp ikizlerinin ismi ise, Kenan ve Evren
iyi mi!

Tesadüfe bakın ki, dünyanın ilk tüp üçüzleri, ikizler gibi Avustralya’da dünyaya geldi
ama başka hastanede... Türkiye’nin ilk tüp üçüzleri ise, Türkiye’nin ilk ve ikizleri gibi, gene



İzmir’de dünyaya geldi, gene Ege Üniversitesi’nde.

Tesadüfe bakın ki, Türkiye’nin ilk tüp üçüzleri, 1.5’ar kilo doğmuştu, 45 gün kuvözde
kalmışlar, tüm Türkiye nefesini tutarak, hayata “bağlanma” çabalarını izlemişti.
Bağlandılar. Ama “parçalandı”lar... Çünkü, evlat sahibi olabilmek için tüp bebek deneyen
anne-babaları boşandı maalesef... Biri anneyle, ikisi babayla yaşıyor... Böylece, hem tıp
tarihine geçtiler, hem de “en az üç çocuk” tezinin illa mutluluk getirmediğini kanıtladılar.

Tesadüfe bakın ki, Türkiye’ye gelen dünyanın ilk tüp fili Gabi de, parçalanmış ailenin
yavrusu... Annesi Pakistanlı Tamar, İsrail’de yaşıyor, babası Hindistanlı Emmett,
İngiltere’de.

Tesadüfe bakın ki, Türkiye’nin en ünlü fili Pak Bahadur da, Pakistanlıydı, ana-
babasından koparılmıştı... Üstelik, o da, Türkiye’nin ilk tüp bebekleri gibi, İzmir’in
hemşerisiydi.

Tesadüfe bakın ki, 50 sene yalnız yaşayan Bahadur’a gelin olsun diye, Hindistan’daki
ana-babasından koparıp 2 yaşındaki Begümcan’ı getirdiler, ama Begümcan büyüyene
kadar Bahadur yaşlandı, 59’unda öldü, bu sefer 11 yaşındaki Begümcan yalnız kaldı, hadi
bakalım anasından-babasından koparıp, Begümcan’ın yaşıtı bi damat getirdiler, adı
Winner; aşık oldular, yavrularını bekliyoruz... Nereden getirdiler Winner’ı? Gabi’nin
memleketi İsrail’den!

Tesadüfe bakın ki, dünyanın ilk tüp bebek fili Gabi, İzmirli Winner sayesinde geldi...
Çünkü, Gaziantep Belediyesi, aslında Sri Lanka’dan fil getirecekti. Sri Lanka’da darbe oldu,
iş yattı... Tam o sırada, fil Winner’ın İsrail’den İzmir’e geldiği öğrenildi, İsrail’den yardım
istendi.

Tesadüfe bakın ki, tam “fil” yardımı gelecekken, insani yardım “fil”omuzu bastılar,
Hayfa Limanı’na götürdüler... Sonra, Gabi’yi gene Hayfa Limanı’ndan gemiye yükleyerek,
“fil”le birlikte hayvan “filo”su gönderdiler; iki zebra, üç suaygırı, dokuz maymun.

Tesadüfe bakın ki, Gabi kelimesi Türkçede “ahmak” anlamına geliyor ama aslında,



dünyanın ilk tüp bebek filini dünyaya getiren ve trafik kazasında hayatını kaybeden “ileri
zekâlı” Doktor Gabi Eshkar’ın adı.

Tesadüfe bakın ki, “Doktor” Gabi Eshkar’ın hatırasını yaşattığı için Gabi’nin adını
değiştirmeme kararı alan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı da doktor...

Tesadüfe bakın ki, dünyanın ilk tüp fili Gabi, bizim İzmirli Winner gibi “Yahudi”
memleketinde doğdu ama dünyaya geldiği yerin adı, “İncil” Hayvanat Bahçesi!

Tesadüfe bakın ki, dünyanın ilk tüp insanını dünyaya getiren ve Nobel alan Hıristiyan
profesör, Vatikan’ın hışmına uğradı, “Dinimize göre asla kabul edilemez” dendi, aforoz
edildi... Diyanet İşleri Başkanımız Ali Bardakoğlu ise, “Dini ve ahlaki kurallara uygundur”
dedi, üstüne, Türkiye Diyanet Vakfı’na hastane kurdurup, tüp bebek uygulaması başlattı.

Tesadüfe bakın ki, Diyanet’in İstanbul’daki 29 Mayıs Hastanesi’nde bir anne tüp bebek
yöntemiyle hamile kaldı. Doğum için Samsun’a gitti. Takdiri ilahi olsa gerek, 29 Mayıs
Hastanesi’nde değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğumunu müjdeleyen “19 Mayıs”
Üniversitesi’nde doğum yaptı; ikiz.

Tesadüfe bakın ki, dünyanın ilk tüp bebeğini dünyaya getiren Hıristiyan profesör, Papa
tarafından aforoz edilirken... Diyanet’in ilk tüp bebeklerinin babası, imam.

Tesadüfe bakın ki, Oxford’u birincilikle bitiren ilk tüp bebeğimizin ardından, tüp bebek
babası olan imam da... “Turkey” vesilesiyle bize “hindi” diyen ukala dümbeleği İngilizlere
kapak oldu!

Tesadüfe bakın ki, fena yazı olmadı, fil’hakika, ben bile beğendim.

B’alık



Geçenlerde Ankara’dayım.

Arkadaşlarla restorandayız.

Balık yiyorum.

(Diyeceksiniz ki, denizi olmayan şehirde balık mı yenir? Kardeşim, ben size soruyor
muyum, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı niye Ankara’da? Sahil Güvenlik bile orda.)

Neyse...

Yan masada bıyıklı bi Bakanımız var.

4-5 kişiyle oturuyor.

Barbun yiyor.

Kulak kabartmıyoruz ama yüksek perdeden konuştuğu için duyuyoruz.

Mevzuları, ekonomi...

Zırt pırt dile getirilen o klişeden bahsediyor.

“Vatandaşa balık vermek yerine, balık tutmayı öğretmeliyiz” filan diyor.

Halbuki...

O yediği barbun Senegal’den!

Çin’den geleni de var.

Bakan’ınki Senegalli.

Garson söyledi.

Kalamar yiyor bir yandan...

Hindistan’dan.

Üstüne “deniz levreği” getirdiler.



Çiftlik aslında.

(Soracaksınız tabii, ne malum diye, onu da mı dedikoducu garson söyledi? Hayır... Bir
sürü teknik ipucu vardır ama uzun uzun yormayayım... Özetle, sen birine baktığında,
Avrupalı mı, Ortadoğulu mu, anlamaz mısın? Onun gibi... Sahil çocuğuysan, levreğin tipine
bakman yeterli.)

Ahtapot, İspanya’dan geliyor. Ama, ahtapot değil o; dev kalamarın bacakları...
Karides, Çin’den İran’dan. Kalkan, Romanya’dan Gürcistan’dan. Lagos, Senegal’den
Mısır’dan.

Ahali “yerli” diye “ithal” yerken; bazen de, “ithal” diye “yerli” yiyor... Çünkü, Norveç
somonu diye servis edilen arkadaş, aslında, Karadeniz’de çiftlikte yetiştirilen deniz alası!

Norveç’ten gelen seyit balığını da, mezgit diye kakalıyorlar... Biz İzmirlilerin yakından
tanıdığı “bakalyaro”ya benzer... Ama, bu işportası, çok daha ucuz.

Mercanımsı var bir de... Mısır’dan Senegal’den getirip, bize, bizim mercan diye
sokuşturuyorlar. Fangri olanı fena değil aslında... Trançayı andırır. Tabii, yaşı 30’dan
küçük olanlar “Trança ne?” diyecek şimdi... 10 yıldır filan yok çünkü... Kökünü kuruttuk
maalesef.

Bakın, mercan dedim, aklıma geldi... Çipuradan, levrekten voliyi vurdular ya, bu
mercanı da çiftlikte yapmaya kalktı bizimkiler... Oldu sana, sinarit-kayabalığı karışımı
acayip bir yaratık... Genetiği şaştı, boynunda halka var. Ne yaptılar? “Çizgili mercan” diye
isim uydurdular, sosyeteye öyle pazarlıyorlar. Balıkçıların arasındaki lakabı, piç mercan.

(Çiftliklere karşı değilim... Ama, üç tarafımız denizlerle çevriliyken, “Türk havuzu”
denilen sadece bize ait denizimiz varken, ithalata başvurulması, üstüne, denizde yer
kalmamış gibi “karaya çiftlik” kurulması, sonra da “yerli deniz balığı” diye vatandaşa keriz
muamelesi yapılması, hakikaten “Oha be arkadaş” dedirtiyor insana.)



Bu arada...

Bakan tatlıya geçti.

Anlatmaya devam ediyor hâlâ, “Olta vermeliyiz” falan.

Maymun

Gazeteciliğin ağababalarından bi İngiliz, “Gazetecilik genel itibariyle, Lord Jones’un
yaşadığından haberi olmayan insanlara ‘Lord Jones öldü’ demekten ibarettir” demiş.

Dolayısıyla, ahalimiz için rahmetli Lord’tan farksız olan HSYK’yı anlatmanın manası
yok.

Gelin, ileri demokrasinin yaşandığı ülkemizi bırakıp, muz cumhuriyetini anlatayım
size...

Dünyaya nizam intizam vermeye çalışan bilim adamları, bakmışlar ki, muz
cumhuriyetinde nizam intizam yok, öğretmeye karar vermişler, rastgele üç maymun
seçmişler, kafese koymuşlar, kafesin tavanına da muz asmışlar... Muzu gören maymunlar
tellere tırmanıp uzanmış ki, vermişler tazyikli suyu, nerden geldiğini şaşırmış zavallılar,
paldır küldür yere yuvarlanmışlar, kafa göz haşat... Uslu uslu oturmaya başlamışlar,
sırılsıklam.

Bakmışlar ki, bunlar öğrendi, ıslak maymunlardan birini çıkarıp, yerine kuru bi maymun
koymuşlar... Kuru maymun tellere hamle yaptığında, tazyikli suya gerek kalmamış, ıslak
maymunlar yapışmış kuru maymunun ayağına, vermişler sopayı, başımızı belaya mı
sokacaksın diye... Böylece, o da öğrenmiş, oturmuşlar uslu uslu, ikisi yaş, biri kupkuru.

Sonra, ıslak maymunlardan birini daha çıkarıp, yeni bi kuru maymun koymuşlar kafese,



bu sefer, ıslak olanı tazyikli su korkusuyla, kıdemli kuru olanı kanun böyle diye, girişmişler
tekme tokat tecrübesiz kuru maymuna... Oturmuşlar uslu uslu, ikisi kuru, biri sırılsıklam.

Ardından, son ıslak maymunu dışarı alıp, üçüncü kuru maymunu ittirmişler içeri,
garibim muza teşebbüs edince, esaslı sopa yemiş öbür kuru maymunlardan, bilhassa ilk
kurunun böbreğe böbreğe çalıştığı görülmüş... Netice itibariyle, neden dövdüğünü
bilmeyen iki kuruyla, neden dövüldüğünü anlamayan bir kuru maymun elde edilmiş.
Oturmuşlar uslu uslu.

“Sebepsiz kader” deniyor buna...

Tek tek öğreniliyor.

Korkaklıkla ahmaklık birbirine karışınca... İlla kuru’nun yanında yaş’ın da yanmadığını,
yaş’ın yanında kuru’nun da yanabildiğini kanıtlıyor.

Belki ilk kez okudunuz hikâyelerini ama posterleri bile var, dünyaca meşhurdur muz
cumhuriyetinin o üç maymunu... Aslında yürekleri pırpır eder, içleri gider ama sanki hiç
oralı değillermiş gibi, görmedim, duymadım, konuşmadım deyip, otururlar uslu uslu.

Ankara maymunu

Denizli’nin horozu.

Van’ın kedisi.

Sivas’ın kangalı.

Karaman’ın koyunu.

Ankara’nın keçisini bilirdik.



Maymunu meşhurmuş meğer...

Arkeologlar öyle diyor.

Gazeteler haber yaptı...

Fosil aslında.

10 milyon yaşında.

Tam adı, Ankarapithecus.

Bizim Ankara’nın sembolü olan bu maymun, bildiğin maymunmuş ama nabza göre
şerbet veren bir maymunmuş aynı zamanda... Çünkü hem ‘orangutan’, hem ‘şempanze’,
hem de ‘goril’in özelliklerini taşıyormuş.

Bir bedende, üç karakter.

Baktı ki, orangutanlar hâkim oldu bütün ormana... Orangutan gibi davranıyormuş.

Goriller mi geldi başa?

Goril oluveriyormuş aniden.

Peki filler basarsa ortalığı?

Fil olacak hali yok ya...

Şebeklik yapıyormuş.

Sempatik görünmek için.

Şerefsiz bi maymun yani.

Okudum bu haberi...



Acayip ilgimi çekti doğrusu.

Size de aktarayım istedim.

Çünkü bana göre, arkeologlar yanılıyor.

Bu maymun neslinin tükenmiş olduğunu sanmıyorum.

Tanıyorum bi yerden...

Dilimin ucunda, çıkaramıyorum.

Belki sizin de gözünüz ısırıyordur.

Timsah

Bursa’dayım.

Kafede oturuyorum.

Fonda müzik var.

Candan Erçetin söylüyor:

“Kırık kalpler durağında...”

“Kimini yakıp geçen aşklar incitmiş, kimini yanlış kararlar yıkıp geçmiş, kimine yakın
dostu ihanet etmiş, kimi hayatın sillesini yemiş...”

“Sözleşmeden buluşuverir kırık kalpler, anlatılmaz ama ordadır bütün dertler, gönül
kırgınlıkları, hayat haksızlıkları, kader yalnızlıkları çeken bütün kalpler...”

Bana sorarsanız...

Bursaspor’u anlatıyor.



Ömer Erdoğan...

Galatasaray’dan gönderildi.

Mustafa Keçeli...

Trabzon’dan gönderildi.

Ali Tandoğan...

Beşiktaş’tan gönderildi.

Turgay Bahadır...

Kayseri’den gönderildi.

Tuna Üzümcü...

Beşiktaş’tan gönderildi.

Hüseyin Cimşir...

Trabzon’dan gönderildi.

Zapotocny...

Beşiktaş’tan gönderildi.

Ertuğrul Sağlam...

Beşiktaş’a yaranamadı.

Oynarken de gönderildi.

Hocayken de.

“Kırık kalpler durağı”dır Bursa...

Tıpkı şarkıdaki gibi, gönül “kırgınlığı”, hayat “haksızlığı”, kader “yalnızlığı” çekenlerin,
“sözleşmeden buluşuverdiği” adrestir, Bursa... “Kimini yanlış kararlar yıkıp geçmiş, kimine
yakın dostu ihanet etmiş, kimi hayatın sillesini yemiş...”



Taaa üç ay önce...

Fanatik’te yazmıştım bu yazıyı.

Bizans basını “ırkçı, faşist, katil” diye damgalıyor, sadece takımıyla değil, çoluğuyla
çocuğuyla koskoca bir şehir “kırık kalpler durağı” haline getiriliyordu... Ve herkes, “Sen
İzmirlisin, Göztepelisin, sana ne Bursa’dan?” diye merak ediyordu.

O günlerde, Bursa’yı daha çok hedef haline getirmemek için elim gitmemişti...

Bugün yazıyorum.

Sadece 5’inci büyük değildir...

“İlk”tir.

17 defa Şükrü Saracoğlu.

17 defa Ali Sami Yen.

13 defa İnönü.

6 defa Avni Aker.

Hangi renklere gönül verirsen ver...

Türkiye’nin ortak şampiyonudur Bursa.

Çünkü, Cumhuriyet tarihimizde ilk kez “Atatürk” Stadı’nda kaldırılıyor kupa!



Mustafa Kemal’e rakı içiyordu diye “sarhoş” demeye getiriyorsan eğer, “sarhoş kafayla
kurup yücelttiği memleketi, ayık kafayla niye yönetemiyorsun?” diye sorarlar adama...

Dönülmez akşamın ufkundayız azizim...

İçki yasaklanabilir.

Açık söyleyeyim...

Bence mahsuru yok.

Ama, rakı asla!

Çünkü, takunyalılar öyle zanneder ama “içki” değildir rakı.

Arap aklıyla bize akıl vermeye kalkıyorlar.

Halbuki, “alkol” kelimesinin kökeni Arapça.



Rakı ise, özbeöz Türk’tür.

“Ne malum?” derseniz.

Nerede, ne zaman ve kim tarafından icat edildiği bilinmiyor. Oradan malum. Eğer, biz
Türklerden başka bi milletin icadı olsaydı, yazılı tarihi olurdu, şeceresini bilirdik!

Şampanyanın mucidi Fransız keşiş, Dom Pérignon, 1638’de dünyaya gelmiş mesela.
Evliya Çelebi’nin 1635 tarihli seyahatnamesinde “rakı” geçtiğine göre, şampanyadan eski
demek ki.

Yani?

Şampanyayı icat eden Dom Pérignon, kundakta ana sütü içerken, biz aslan sütü
içiyorduk.

Başka “aydınlatıcı” veri var mı?

Var.

Memleketi “ampul” yönetiyor ama elektriğin ampulden önce rakıya faydası olmuştu.
Çünkü, elektriğin icadıyla birlikte “buz” üretildi. Buz üretilince, “rakıya niye buz
koymuyoruz azizim?” keşfi yapıldı. Bu tarihi keşif neticesinde, rakının üstüne buz koymak
için daha uzun bardağa ihtiyaç oldu. Zahmet edip özel bardak icat etmek zor geldiği için,
pratik Türk zekâsı devreye girdi, “limonata bardağı ne güne duruyor muhterem” keşfi
yapıldı.

“Asil”dir rakı...

Bakın, 1900’lü yıllardan davetiye aktarayım size: “Muhterem efendim, teşrin’i saninin
21’inci gününe müsadif Cuma akşamı, Hristo’nun Meyhanesi’nde taam eylemek ve hususi
bir eğlence tertip ederek vakit geçirmek istiyoruz. Sizi pek seven cümle dostlarımız teşrif
edeceklerdir. Binaenaleyh, icabetiniz bizim içün mücib-i şeref olacaktır. Bu lütfu bizden
esirgemeyeceğiniz ümidi ile takdim-i ihtiram eyleriz efendim. Pera sahaflarından Şener



Efendi.”

Nezakettir, zarafettir.

Adab-ı muaşerettir.

“Milli”dir.

Üstelik, AKP’nin “milli”sidir.

Bu arkadaşların döneminde “milli” oldu.

Rakıyı “milli içki” olarak tescilleyen Türk Patent Enstitüsü Başkanı, o makama AKP
tarafından atandı... Eşi de, AKP milletvekili... Ki o milletvekili, Suudi Arabistan Riyad
Eğitim Fakültesi İslami İlimler mezunudur iyi mi... Dolayısıyla, “rakı balık Ayvalık” gibi,
zincirleme reaksiyonla, AKP’nin “milli”sidir!

“Rakı içeceğinize meyve yiyin, kavunun yanına 35’lik salkım açın” filan gibi gayriciddi
yaklaşılamaz ona... Ciddiyet ister. Fava, pilaki, memleket “meze”lesidir.

Yurtseverdir.

İki tek attın mı “n’olacak bu memleketin hali?” diye endişelenmezdin aksi olsa.

Evrim Teorisi’nin kanıtıdır, fazla kaçırırsan, özüne dönersin, maymun olursun. Bilimdir.

Maymun değilsek bile; ne anlamı var onsuz, radika’nın cibes’in turpotu’nun, inek miyiz
biz? Madem gıcıksın rakıya, niye balık avlıyorsun boşu boşuna? Şerbetle mi yiyeceksin
lüferi?

“Fevkalade”dir.

“Aliyül’ala”dır.

1926’da üretime başladığında, rakılarına bu isimleri koymuştu Tekel.



Kadındır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında “Sevim, Elif, Hanım, Denizkızı, Üzümkızı, Jale”
isimlerini taşırlardı. Botoks’tur aynı zamanda. Çirkin kadın yoktur, az rakı vardır, en
kaknemi bile bir başka görünür gözüne, içilir, güzelleşilir.

Hayatın anahtarıdır. Büst gibi oturan adamın bile çenesini açar. “Çilingir” sofrası
denmesi, ondan... Kontörsüz muhabbettir. Kahkahadır.

İçki içen, neler yaptığını hatırlamaz; rakı içen hatırlar. Acısıyla tatlısıyla hatıraları
kaydeden hard disk’tir çünkü... Tıp bazen çaresizdir. O ilaçtır. Gurbete bile iyi gelir.

Herkesin gençlik hatası olabilir, bira içersin... Sonradan para kazanınca, şarap içmeyi
matah zannedersin... Amerika’da kamyon şoförlerinin içtiği viskiye Etiler’de, Reina’da
kamyon parası ödersin, ayrı... Kürkçü dükkânıdır. Döner dolaşır, gelirsin.

Çocuktur. Ağlarsın.

Orhan Gencebay’dır.

Entel dantel barlarda dinlemeye utanırsın. Ama hepimiz biliriz ki, ezbere bilirsin.

Tatlıses’tir. Realite’dir.

Peynir, Rakı, Kavun, örgüttür, PRK... Ama, bölücü değil, birleştirici örgüt. Türk’ü de
içer, Kürt’ü de, Laz’ı da, Çerkez’i de, Ermeni’si de, Yahudi’si de. Rumlar öyle meze yapar
ki, AB’ye almasalar da helali hoş olsun, Kıbrıs’ı veresin gelir.

Orhan Veli’dir.

“Şiir yazıyorum, şiir yazıp eskiler alıyorum, eskiler verip musikiler alıyorum, bir de rakı
şişesinde balık olsam”dır. Dönülmez akşamın ufkudur aynı zamanda.



Şarkıdır. Türküdür.

Ve, Mustafa Kemal’dir.

Rakı içiyordu diye “sarhoş” demeye getiriyorsan eğer, “sarhoş kafayla kurup yücelttiği
memleketi, ayık kafayla niye yönetemiyorsun?” diye sorarlar adama!

Oof, çok uzattım... Vakit tamam, güneş batmak üzere, bana müsaade, cümleten
şerefe.

Çılgın Türk

Tarih, 14 Ekim 1987.

Saat, 11.05.

Yer, Ankara Mürted.

4’üncü Ana Jet Üssü’nün pistindeki F16 frenlerini bırakmış, kulakları âdeta sağır eden
gümbürtüyle hızlanıyordu. Nefesler tutulmuştu. Çünkü 86-0068 kuyruk numaralı o F16,
tarihimizde yeni bir sayfa açıyordu. Türkiye’de üretilen ilk savaş uçağıydı.

İlk kez test ediliyordu.

Haliyle, düşme ihtimali yüksekti.

Pilot, 36 yaşında bir binbaşıydı.

Şener Koltuk.

“Kelle Koltuk” diyorlardı ona.



Haklıydılar... Çünkü bu işi yapabilmek için hakikaten kelleyi koltuğa almak
gerekiyordu. Havalanacak, bütün manevraları deneyecek, kelimenin tam manasıyla
“canını çıkaracaktı” hiç uçmamış uçağın... Kalktı, daldı, çıktı, yattı, döndü, indi. “Tamam”
dedi, “Bu uçar...”

Gözü karaydı.

Mangal yürekli...

Tam çılgın Türk!

Kıbrıs’ta savaştı.

F100’le...

Bu F100 dedikleri, hesapta avcı bombardıman uçağı ama aslında soba borusu gibi bi
şey...

ABD’nin bize kakaladığı uçaklardan...

1953 model!

Onunla dağıttı Yunan’ı.

F104 macerası var bir de...

Bandırma’ya inecek, basıyor düğmeye, sol iniş takımı açılmıyor. Komutan, Cumhur
Asparuk Paşa... “Atla” diyor, “Uçağın canı cehenneme, pilotumdan kıymetli değil” diye
bağırıyor... Atlasa, rutin kontrol için hastaneye gidecek, 28 gün uçuştan men edilecek,
kural bu... Uçak arızalı ama pilot daha arızalı! “Çorbayı akşam evde içeceğim komutanım”
diyor, atlamıyor. Gövde üstü indiriyor uçağı... Hem de öyle indiriyor ki, tereyağından kıl
çeker gibi, tekerlekle inse bu kadar olur... Aynı uçağı, 27 gün sonra “kendisi” test ediyor
ve yeniden Hava Kuvvetleri’ne dahil ediyor.

521 uçağın test uçuşunu yaptı.

521 kez “maksimum” riske attı hayatını...

Bu bir dünya rekoru.



Çünkü, binlerce parça ve milyonlarca hesaptan oluşan “sıfır kilometre” 521 uçağı,
düşürmeden indiren başka bir pilot yok dünyada!

Emekli oldu sonra...

ABD’den iş teklifi aldı.

Acayip paralar teklif edildi.

Gitmedi.

“Ben bu işi para için yapmadım, bu vatanın ne toprağını terk edebilirim, ne gökyüzünü”
dedi.

Restoran açtı.

“Ticaret yapmak F16 uçurmaktan zor” diyordu arkadaşlarına: “Buzda kayıyorsun, suya
yazı yazıyorlar, dürüstlük yok... Böyle ortamda uçmak mı kolay, ticaret yapmak mı?”

Ve tarih, 13 Haziran 2008.

Yer, Ankara Kocatepe Camii.

Musalla taşında ay-yıldızlı tabut.

Şener Koltuk...

Henüz 57 yaşında kalp krizinden vefat etti. Türbana mürbana kafa yorduğunuz için
haberinizin olduğunu sanmıyorum, yazayım dedim...

Türkiye, hakkı ödenmez bir kahramanını sessiz sedasız toprağa verdi. Allah rahmet
eylesin.

Karun



Kültür Bakanımız, “Bu toprakların çocuklarıyla bu toprakların şarkısını söyleyelim”
diyerek, Şivan Perver’i sahneye davet etti ve “Bir Başkadır Benim Memleketim”i söylediler.

Halbuki, o şarkı bu toprakların şarkısı değildir maalesef, İsrail ilahisidir... Rabi Elmelek,
14’üncü yüzyılda bestelenmiş İbrani ezgisi... Çakmadır yani.

Aslına bakarsanız, Kültür Bakanımız da, çakma AKP’lidir, orijinal değildir. Silahlı
kuvvetler hakkında atıp tutuyor ama eskiden Ordu’da avukattı kendisi... Sanatla manatla
pek alakası yoktu. Kendisinden önceki Kültür Bakanımız da “emniyet müdürü”ydü zaten.

E haliyle...

Çakma sağcı kültür bakanımızın, çakma Memleketim’i söylediği dakikalarda, Devlet
Resim Heykel Müzesi’ndeki tabloların araklanarak, yerlerine çakmalarının konduğu ortaya
çıktı!

Böylece...

Karşısına geçip, sağ elini çenesine, işaret parmağını yanağına koyarak “hımmm,
sürrealist” diye ahkam kesen avangard arkadaşların, yıllardır, çakma tablolara yorum
yaptığı anlaşıldı.

Peki, “Kültürümüze kim sahip çıkacak, o tablolar nasıl bulunacak?” derseniz...
Anlatayım.

Hadise, Uşak’ta geçiyor...

Soyguncu köylüler, Karun Hazinesi’ni kaçak kazıyla soyuyor. Satıyor. Devletin haberi
yok. Ama, gel gör ki, soyguncu köylüler soygun parasını kırışırken, kavga çıkıyor.
Soyguncu köylüler tarafından “mağdur” edilen soyguncu köylü, devlete ihbar mektubu
yazıyor, “Soyuldum” diyor. Kendisi gibi soyguncu olan köylüleri ispiyonluyor. Böylece,
hazine sahibi olduğunu bilmeyen devlet, hazinesinin soyulduğunu öğreniyor. Soyguncu
köylüler içeri giriyor, hazine buhar... Gel zaman git zaman, soyulan hazinenin New York’ta
satılmak üzere sergilendiği anlaşılıyor. Devlet, Amerikalılara başvuruyor, “Bizden soyuldu”
diyor. Amerikalılar da, “Bi daha soydurtmayın” diye tembihleyerek, hazineyi devlete
veriyor. Soyulan hazine, soyulduğu yere, Uşak’a getiriliyor, müzeye konuyor... Gel zaman



git zaman, tarladan soyulan hazine, bu sefer müzeden soyuluyor. Devletin gene haberi
yok. Hazineyi müzeden soyanlar, yerine çakmasını bırakıp, orijinal parçayı İstanbul’da
satmaya çalışıyor. Gel gör ki, alıcı kılığındaki alıcılar, soyguncu çıkıyor... Hazineyi müzeden
soyanları soyuyor. Hazineyi müzeden soyanlar soyulunca, tırıs tırıs Uşak’a dönüyor, tanıdık
bir polise haber veriyor, “Soyulduk” diyor. Polis de soyguncu çıkıyor iyi mi... Hazinenin
soyulduğunu devlete haber vereceğine, alıcı kılığındaki soyguncuların peşine düşüyor.
Bulamıyor. Uşak’a geri dönüyor, hazineyi soyanlarla buluşup, “Soyguncular kaçmış” diyor.
Aralarında kavga çıkıyor. Hazineyi müzeden soyanlardan biri, devlete ihbar mektubu
yazıyor, alayını ispiyonluyor. “Bunlar hem soydu, hem soyuldu, arada ben mağdur oldum”
diyor... Böylece, hazine sahibi olduğunu zanneden devlet, hazinesinin soyulduğu
öğreniyor. Birileri içeri giriyor, hazine buhar... Amerikalılarla iade görüşmeleri sürüyor.

Dolayısıyla.

Devlet Resim Heykel Müzesi’ni soyan arkadaşlar, eli kulağındadır, bugün yarın birbirini
ispiyonlar... Kültürümüzde sadece soygun yok çünkü, Allah’a şükür ki, ispiyon da var...
Tabloları bulamasak bile, en azından akıbetini öğreniriz. Sıkmayın canınızı.

Korsan

Kaçırılan uçak nereden geldi?

Kıbrıs’tan.

Kıbrıs denince akla ilk kim gelir?

Bülent Ecevit.

NTV’nin uçak Antalya’ya iner inmez, bilirse o bilir diye, telefonla bağlandığı gazetecinin
ismi neydi?

Bülent Ecevit!

Enteresan ülkedir burası... En gergin hadiselerin matrağa dönüşmesi an meselesidir.



Zaten bana sorarsanız, bu hava korsanlarında hiç kafa çalışmıyor kardeşim... Dünyada
kaçırılacak en son uçak, Türk uçağıdır.

Bak kaçırdın...

Sen daha “bomba momba” diyene kadar, pilotlar camdan kaçtı... Pilotları tutayım
derken, yolcular kapıdan kaçtı... Kaldın mı uçağın içinde tek başına! Söyledik sana...

İddia ediyorum, son saniyeye kadar kaçmayıp, içerde en son kalan iki üç yolcu da, ya
meraktan kalmıştır, ya da operasyon yapmak için... Çünkü yabancılar anlamakta güçlük
çekebilir ama dünyada korsanı tekme tokat döven tek millet, bu millettir... Havacılık
tarihinde örneği yok!

Hatırlayın...

Korsanın biri, “oyuncak ayımın içinde bomba var” diyerek, gene bu arkadaşlar gibi,
İran’a kaçırmak istemişti Türk uçağını... Diyarbakır’a inmişlerdi. Yarım saat geçti
geçmedi... Galiba avukat bi abi vardı, iri kıyım... Korsanın ağzını burnunu kırıp, polislere
teslim etmişti.

Dün gibi gözümün önünde...

“Sinirlendim biraz” demişti.

Sonra da anlatmıştı...

Korsan uçağı kaçırınca, bu avukat abi, tuvalete gidiyor, oradan yengeyi arıyor cep
telefonuyla, diyor ki, “bizi kaçırdılar, aç da seyret bak televizyonu...”

Yenge malını biliyor tabii...

“Aman bey” diyor, “sen asabisin, gözünü seveyim karışma...”

Abinin zaten kafası bozuk, kaçırılmış, bi de üstüne dırdır... Dayanamıyor, kapatıyor
telefonu, tuvaletten çıkar çıkmaz girişiyor korsana... 23 yıllık meslek hayatımda, ağzı
burnu kan içinde, kafasında bandajla uçaktan inen korsanı, ilk o gün görmüştüm...



Yanında avukat abi, “in ulan aşağı yavşak” diye bağırıyordu. Kulakları çınlasın... Asabiydi
hakikaten.

Başka?

Bir başka uçağımızı kaçırmışlardı... Hangi yıldı, karıştırıyorum, zırt pırt kaçırıyorlar...
“Çek Sofya’ya” demişti korsan... Saftorik bi arkadaştı. Havada turlayıp, “Sofya’ya geldik”
diye Ankara’ya indirdiler. Esenboğa’nın bütün ışıklarını söndürmüşlerdi, ki, korsan sağda
solda Türkçe yazı görüp, uyanmasın diye.

10 dakika sonra...

Yolcuların neredeyse tamamı, ana haber bültenlerine canlı bağlantıya geçmişti!
“Korsan koridorda yürüyor”, “korsan hostesten su istedi”, “arkadan beşinci pencereye
zoom yapın, el sallıyorum”, “korsan fena çocuk değil”, “biraz sonra dövücez” falan.

Az daha pahalıya mal oluyordu bu cep telefonu merakı... Çünkü korsanın arkadaşları
da, korsanı aramıştı cep telefonundan, “oğlum seni ayakta yiyorlar, orası Sofya değil”
diye.

Allah sizi inandırsın, “müsaitse, korsanı telefona rica edebilir miyim” diyen spiker
biliyorum ben.

Neyse.

Dönelim dünkü hadiseye...

Kaçırılan yolculardan biri sanatçıydı...

Neler “gördüğünü” anlattı.

Kimdi o?

Mithat Körler!





Alayına isyan... Vücudumuza sahip olabilirsin, ruhumuza asla!

Süper Lig

Takunya United...

Şahsi oynarlar. Kendi kendilerine pas verirler, kendi ortalarına kendileri vururlar. Köşe
oldukları için, köşe vuruşlarını severler. Verkaç bilmezler, vurkaç’ı iyi bilirler. Tekmeye
kafa uzatmazlar ama karambolde kıstırırlarsa, kafaya tekme atmaya bayılırlar. 9 kusurlu
hareketin 9’unu da yaparlar, elle oynarlar, tabanla girerler, ofsaytta yakalanırlar,
Federasyon Başkanı onlardan olduğu için, hep avantaja bırakılır. Ama bi dokun... Anında
yere atarlar kendilerini, “penaltı” diye bağırırlar... Sıkışınca topu taca atarlar, “senden
çıktı” derler. Buz gibi gol at, saymazlar, “teğet” geçti derler. Altı pastan kazma gibi dışarı
vururlar, “goooool” diye tribüne koşarlar. Zaten, tribünlere de eşlerini dostlarını
doldururlar, megafondan isimlerini anons ettirip, kendilerine tezahürat yaptırırlar. 10-0
kaybetseler bile, sanki kazanmış gibi, Meksika dalgası yaparlar, kendi kendilerini omuzlara
alırlar. Şike yaparlar... İstersen hezimete uğrat, hakemlere kömür-bulgur dağıtarak, 3
puanı toplarlar. İtiraz edeni saha komiserlerine coplatırlar. “Kale mi, top mu” diye yazı
tura atılırken, para yanlışlıkla yere düşsün, üstüne plonjon yaparlar. Fikstürü kendileri
çeker, sadece kendi stadlarında sahaya çıkar, maç başladıktan sonra kuralları değiştirirler.
Mesela, herkes 90 dakika oynarken, bunlar 90 artı van minüt uzatmasıyla oynarlar. Kupa
bekleyen taraftarları çöpten marul toplarken; kamplarını Rixos’ta yaparlar. Rakipleri duran
toplara bile vuramadığı için, bu seneyi de şampiyon bitirmeleri bekleniyor.



Dinamo Altıok...

Ver topu bunlara, değil 90 dakika, 24 saat pas yapsalar, orta sahayı bile geçmeyi
başaramazlar. Boş kaleye muz orta gelsin, ıskalarlar. Rövaşata yapmaya kalkarken,
kendilerini sakatlarlar. Yanlışlıkla gol atsalar, bu sefer hakeme itiraz ederler, “ofsayttan
attık, görmedin” derler. Sonra da “yenildik ama ezilmedik” diye ağlarlar. Frikike “sen
vuracaksın, ben vuracağım” diye ceza sahası önünde kavga ederler, küserler. Bu taktik
anlayışıyla bu sene de sıra takımı olmaları ve taraftarın kulübü yakması bekleniyor.

Sporting Hareket...

Tek santrafor oynuyorlar. Takımın gerisi, yedek kulübesinde oturup, “ne yapacak
acaba” diye onu seyrediyor. Ama... Rakip kalede gol arayacağına, ha bire kendi kalesinin
önünde, stoper mevkiinde duruyor. Beraberliğe razı bi görüntüsü var. Ateşli taraftarına
rağmen, iddaa kuponlarının banko sıfırı... Alırsa, Olimpic Lorke derbisinden 3 puan alır,
hepsi o.

Olimpic Lorke...

Gol yerler, hakemi vururlar. Yenersin, stadı yakarlar. Ofsayt çal, molotof atarlar. Faul
ver, soyunma odası koridoruna mayın döşerler. Kırmızı kart göster, UEFA’ya şikâyet
ederler. 100 kere filan saha kapatma cezası aldılar... Buna rağmen, Federasyon Başkanı
tarafından “fair play ödülü”ne layık görüldüler. Bu sene, olmadı öbür sene, lisansı iptal
edilen teknik direktörlerinin affedilmesi ve takımın başına geçmesi bekleniyor.

Club Liboj...

Forma aşkları yoktur. Kiralık oynarlar. Siz bakmayın bu sene Takke United’da forma
giydiklerine... Sülü’nün kulüp başkanlığı döneminde Sparta Kırat için ter döktüler...
Rahmetli, ahirete transfer olana kadar da Real Papatya’da... Parayı kim bastırırsa, onun
için top koştururlar. Yedek kaldıklarında, amigoluk yaparlar. Kıvraktırlar... Sadece ayakları
oynamaz, başları kıçları da oynar. Bileklerini kessen, “AB” rh negatif akar! Yabancı
pasaport taşımalarına rağmen, yabancı kontenjanından sayılmazlar. Ancak, kendi
kalelerine gol atmaktan zevk aldıkları ve maç sattıkları için, milli takıma alınmazlar.
Yenilseler bile, televizyona çıkıp kendi pozisyonlarını ballandıra ballandıra anlatırlar. Saha
karışırsa, “yan bağlarım çekti” filan deyip, yurtdışına tedaviye kaçarlar. Asla jübile
yapmazlar... Küme düşseler bile, bir de bakarsın ki, şampiyon takımın otobüsüne
binivermişler! Zeki, çevik ama ahlaksızdırlar. Bu yazıyı bile okuyup, “yarabbi şükür”
diyebilirler.



Vatandaş İdmanyurdu...

Gelen takıyor, giden takıyor, folluk oldu. Stadı Araplara satıldı. İdman sahası İsraillilere
kiralandı. Kulüp icralık... Kramponlarına haciz geldi. Formaya bankalar el koydu.
Yalınayak, donla oynuyor. Amatör ruhla tekmeye kafa uzattığı için, beyin sarsıntısı geçirdi,
durumu kavrayamıyor...

Küme düşeli yıllar oldu, hâlâ Avrupa Kupaları’na katılacağını sanıyor.

Göztepe

Moskova Panteri Ali.

Kaynana Gürsel.

İngiliz Nevzat.

Çarli Çağlayan.

Buldozer Fevzi.

Fuji Mehmet.

Bombacı Halil.

Kene Ali İhsan.

Başlarında, Adnan Süvari.

Göztepeli’yim.

Evet, amatöre düşen Göztepe.

Üzülürüm ama gocunmam.

Varsın amatörde olsun...

Bir evlat, ekonomik sıkıntı çekiyor diye babasını sevmekten vazgeçer mi?



Onun gibi.

Beşikten mezara bir aşktır bu.

İnsan gün gelir, eşini boşar...

Takımını boşayamaz.

Defalarca karakolluk oldum.

Coplandım tribünlerinde.

Parmağım kırıldı.

Bu yaşıma geldim...

Utandığımı söyleyebilirim.

Uslandığımı söyleyemem.

Alayına isyan...

Göz Göz Göztepe!

Ve öğreniyoruz ki, İzmir’e “gâvur” diyenler, belediye seçimlerinde İzmir’i kazanmak için
“kramponlu takıyye” yapıp, Şanlı Göztepe’yi katakulliyle Süper Lig’e çıkaracakmış...

Çok açık söylüyorum:

İstersen Premier Lig’e çıkar...

Havanı alırsın!

Vücudumuza sahip olabilirsin.

Ruhumuza asla.



Karşıyaka

Karşıyaka’nın Rum Kesimi’nde uğradığı saldırıyı, sportif şiddet olarak algılayan, Allah’ın
geri zekâlısıdır... Karşıyaka, Türk bayrağıdır.

Mustafa Kemal tarafından armasında ay-yıldız taşıma onuru verilen ilk ve tek kulüptür.

(İkincisi Kasımpaşa... 1948 Londra Olimpiyatı’nda 6 güreşçimiz altın aldı, Gazanfer
Bilge, Mehmet Oktav, Ahmet Kireççi, Kasımpaşa’nın sporcularıydı. Kasımpaşalı
Başbakan’ın “faşist” dediği İsmet İnönü, Kasımpaşa’ya armasında ay-yıldız taşıma hakkı
verdi.)

(Üçüncüsü Beşiktaş: 1952’de Yunanistan karşısına “milli takım” olarak sahaya çıktı.
Dönemin başbakanı Adnan Menderes, armasında ay-yıldız taşıma onuru verdi Beşiktaş’a.)

(Resmi olarak bu üç kulüp, bayraktır... Diğer kulüplerimiz, ay-yıldızı anca göğsünde
taşır, isterse 100 kere şampiyon olsun, armasına koyamaz.)

İşgal edildiği gün, bir ulusun kurtuluş savaşını başlatan, işgali sona erdiği gün, o
ulusun kurtuluş savaşını sonlandıran bir başka şehir yoktur dünyada İzmir’den başka...
Karşıyaka, İzmir’in Türkler tarafından kurulan ilk spor kulübüdür. Bütün sporcuları Kuvayı
Milliye kahramanıdır. Galip Hoca lakaplı Celal Bayar’la birlikte, Ege dağlarında vuruştular.
9 Eylül’de İzmir’e ilk girenler arasındaydılar. Bu nedenle, armasında ay-yıldız taşıma onuru
verildi. Bu onuru Mustafa Kemal’in elinden alan, ilk ve tek kulüptür. Başka yoktur.

Hani meşhur ibret öyküsü vardır ya... İşgal sırasında İzmir’e gelen Yunan Kralı,
ayağına serilen Türk bayrağını ezip geçmiş, sonra aynı köşkte kalan Mustafa Kemal’in
ayağına Yunan bayrağı serilince, “Bize yakışmaz” deyip, kaldırtmıştır... Karşıyaka’da
yaşandı o hadise.

Atatürk’ün manevi kızı, tarih profesörü Afet İnan, bizzat anlatmıştır... “Ben sporcunun,
zeki, çevik ve ahlaklısını severim” sözünü, Karşıyaka Spor Külübü’nü cumhurbaşkanı olarak



ziyaret edip, pırıl pırıl kızlarımızın tenis idmanını seyrettikten sonra söylemiştir.

Kutsal emanet Karşıyaka’dadır.

Zübeyde Hanım orada yatar.

Başka?

Rum Kesimi’ne onlarca Türk takımı gitti bugüne kadar, futbol, basketbol, voleybol,
hentbol...

Çıt çıkmadı... Peki, Karşıyaka’dan başka bi tek hangi takım saldırıya uğradı? İzmir
Tuborg!

Rumların İzmir alerjisidir bu.

9 Eylül’ün kuyruk acısıdır.

Başka?

İzmir işgal edildiğinde, İzmir Metropoliti etekleri uçuşa uçuşa gelmiş, diz çökerek, işgal
komutanının çizmesini öpmüş, elindeki haçı havaya kaldırarak, “Evlatlarım, ne kadar Türk
kanı içerseniz, o kadar sevaba girersiniz” diye haykırarak, kıyımı başlatmıştı... Adı neydi o
arkadaşın? Hrisostomos... Asıl adı, Kalafatis’ti... Konstantinopolis başpiskoposu
Hrisostomos’un adını lakap olarak almıştı. Onu yaşatıyordu.

Peki, Rum Kesimi’nin “Türkiye düşmanımızdır” diyen metropolitinin kullandığı lakap
ne?

Hrisostomos!

Kinlerini yaşatıyorlar.



İzmir’deki Hrisostomos, komşularını katletmenin bedelini ödedi... Sonra ne oldu? Türk
kıyımı için dua eden bu arkadaş, 1993’te, Yunan kilisesi tarafından “aziz” ilan edildi.

Başka?

İzmir’deki Hrisostomos, Aya Fotini Kilisesi’nin papazıydı. İbadethane filan değildi orası,
cephanelikti, teşkilat merkeziydi. 9 Eylül’de yıkıldı. Sonra ne oldu? Atina’da Nea Smyrna,
yani Yeni İzmir diye bi semt var. Aya Fotini’nin bire bir kopyası dikildi oraya... İsmi, Aya
Fotini... Önüne de Hrisostomos’un heykelini dikip, altına şunu yazdılar: “İzmir şehidi!”

Başka?

İzmir’de Hollandalıların Protestan kilisesi vardı, sivri, üçgen çatı mimarisiyle “Ben
Protestan kilisesiyim” diye bağırır âdeta... Bu kilise Rum cemaatine verildi. Adı ne kondu?
Aya Fotini!

(Üç beş Rumumuz kaldı. Bu memleketi en az benim kadar severler. Pek çok Türk’ten
daha hayırlı yurttaşlardır. Amacım, onları rencide etmek değil... Ama, bizi keriz yerine
koymaya kalkanlara, arada bir nostalji yapmak lazım... Özellikle, son dönemde,
Hrisostomos hakkında kitaplar yayınlayan ve ne kadar iyi insan olduğunu anlatmaya
çalışan İzmirli işadamları var mesela... Ne yapmaya çalıştıklarının farkında olduğumuzu
bilmelerini isterim.)

Demem o ki...

Karşıyaka’nın uğradığı saldırıyı sportif şiddet olarak algılayan, ahmaktır.

Açılım’cılara hatırlatırım:

Karşıyaka, Türk bayrağıdır.

Hem tatanga, hem yiğido



Başbakan Fenerbahçeli mi?

Fenerbahçeli.

E bakıyoruz...

Samsunspor atkısı takıyor.

Kırşehirspor atkısı takıyor.

Kastamonuspor atkısı takıyor.

Sakaryaspor atkısı takıyor.

Adıyamanspor atkısı takıyor.

Sivas’a iniyor, Sivasspor atkısı takıyor; Mardin’e geliyor, Mardinspor atkısı takıyor;
Nevşehir’e gidiyor, Nevşehirspor atkısı takıyor.

Kafa ile kol arasına bağlanan atkıyı bile “kafakol” aracı yaptı Başbakan.

Tribünlere oynaya oynaya...

Amigoluğun bile raconunu bozdu.

Renk aşkı desen...

Bi bakıyorsun, kırmızı-siyahlı.

Bi bakıyorsun, yeşil-sarılı.

Bi bakıyorsun, mavi-beyaz.

Bazen, sabahtan Sinopsporlu, öğleden sonra Amasyasporlu... Bugün mesela,
Yozgatspor atkısı takacak, işi bitince çıkarıp, Çorumspor atkısı takacak... Yarın
Afyonsporlu.



Avrupa Birliği Ligi’ne giriyormuş gibi yapıp, aslında Arap Birliği Ligi’ne girmesi gibi bi
şey yani... İsrailspor’a gol atıyormuş gibi yapıp, aslında ABDspor’un santrforu olması gibi...
Laikspor’un kalecisi gibi görünüp, Tarikatspor’un ataklarında ters köşeye yatması...

Ekonomi ampul gibi doksana takılmışken, teğet geçti diye timsah yürüyüşü yapması
gibi.

Real Madrid bize hayran...

Manchester United kıskanıyor.

Milanız, Barcelonayız, Bayerniz diye diye, ahaliyi amatöre düşürmesi gibi.

Hadi şimdi hep beraber...

Başbakan buraya.

Yumruk havaya.

Geriden şampiyon...

Cumhurbaşkanı:

“Türkiye’yi kimse geri götüremez!”

Başbakan:

“Türkiye’yi kimse geri götüremez!”

Meclis Başkanı:

“Türkiye’yi kimse geri götüremez!”

Ekonomi Bakanı:

“Türkiye’yi kimse geri götüremez!”



Haber şöyle:

“Türk sporcu Ömer Aslan, İtalya’da düzenlenen Dünya Geri Geri Koşma
Şampiyonası’nda dünya rekoru kırarak, altın madalya kazandı.”

Belki gözünüzden kaçmıştır...

Çinlilerin uzayda yürüyüş yaptığı güne denk geldi, bu büyük başarımız.

Ülkemiz fevkalade ileri gittiği için, üniversite mezunu olduğu halde iş bulamayıp,
pastanede part-time garsonluk yapan şampiyonumuz Ömer Aslan, “Türkiye’de maalesef
geri geri koşulacağını kabullenmeyen bir zihniyet var... Sponsor arıyorum, ‘herkes ileri
koşarken, biz geri geri koşana mı destek olacağız’ diyorlar, üzülüyorum bu duruma” dedi.

Gel de kahrolma...

“Geriden” iyi bir nesil geliyor diyoruz, hükümeti bi türlü inandıramıyoruz!

13’üncü dev adam

Çok güzel insandı.

Güleryüzlü, babacan.

Ölene kadar cüzdanında küçücük bir kâğıt parçasını taşıdı, muska gibi...

Gazeteden kesmişti.

Sadece dokuz satırdan oluşan, tek sütun bi haberin kupürü...

Başlığı “müjde”ydi.

Yakalandığı kanser türünün çok yakında tarih olacağını, mucize ilacın en geç altı ay
içinde piyasaya çıkacağını “müjde”liyordu o küçücük kupür.



Cüzdanında taşıdı umudunu... O ilacın piyasaya çıkmasını bekledi, her görüştüğümüzde
çıkarıp gösterdi, bekledi... Altı ay geçti. Yok. Bi altı ay daha geçti. Verdi son nefesini.

O zaman da gazeteciydim.

Gazeteci olduğumu sanıyordum demek daha doğru sanırım... Çünkü, yer dolsun diye
sokuşturulan tek sütun kıytırık haberin bile ne yalancı umutlar yarattığını, hangi yürekleri
hangi duygusal fırtınalara sürüklediğini, anca o gün fark etmiştim.

Okulunda okumuştum güya bu işin...

Ustalarla çalışmıştım.

Ama “hayat”ın en büyük öğretmen olduğunu, yaşarken öğrenilebileceğini, edebi bi laf
sanıyordum o güne kadar.

Peşini bırakmadım. Kan davası deyin istersiniz. Yıllar geçti, yıllar... O ilaç hâlâ çıkmadı
piyasaya... Sorumsuz gazetenin yer doldurmak için salladığı asparagastan ibaretti belli ki.

Sonu cek’le cak’la biten, olacak edecek türünden vaatlerden nefret ederim bu
yüzden... Binlerce haber yaptım, yüz binlerce sayfa, bi o kadar saat televizyon yayını,
önüme gelen cek’lerin cak’ların hepsinin üstünü çizmeye gayret ettim. “Hayat”ı manşet
yapmaya çalıştım.

Umut, hayatta çünkü.

Bogdan Tanjeviç mesela.

Ulusumuzu gururlandıran basketbol milli takımımızın başantrenörü... Kolon kanseri.

63 yaşında, geçen sene teşhis kondu, kemoterapi görüyor, sekiz seans görmesi
gerekiyordu, 10 gün önce son seansı vardı, erteledi, “bu ülke bana güvendi, borcum var,
bu ülke benim sorumluluğum, altı senedir çabalıyoruz, şimdi vazgeçmek, bırakıp gitmek
olmazdı” diyor.



Doktoru almış onu karşısına, basketbol diliyle anlatmış, “dört faulle oynuyorsun,
üstelik, sahadaki iki hakem de satın alınmış, seni oyundan atmak için fırsat kolluyor, beş
faulle hayattan ihraç olman an meselesi, karar senin” demiş...

Bizi tercih etmiş.

Kendini ertelemiş.

İlaçlar yüzünden bazen yürüyecek enerjisi bile olmuyor ama “sadece basketbol değil
bu” diyor, “Türkiye için bayrak meselesi... Şahsi konuları düşünecek vakit değil,
gidemezdim.”

Eski Yugoslavya’da, İtalya’da, Fransa’da, Türkiye’de şampiyon oldu, Yugoslavya,
İtalya, Türkiye milli takımlarını çalıştırdı, İtalya’yı Avrupa şampiyonu yaptı. 40 senelik
antrenörlük hayatında, tek bir idmanı bile kaçırmadı. “Basketbol benim terapim... Gene
yeneceğim” diyor.

Kansere kanser demiyor, “taktik mücadele” olarak görüyor. Son kemoterapi ertelemesi
hariç, tedavisine, gıdasına harfiyen uyuyor. Maç bitmeden pes etmeyi olasılık olarak
görmüyor. Ve, “size bir sır vereyim” diyor: “Türkiye, Türk insanı mutlu oldukça, kendimi iyi
hissediyorum.”

Umut hayatın kendisi.

13’üncü dev adam o.

Yaşayan efsane.

O bizim umudumuz...

Biz onun ilacı.



14’üncü dev

12 dev adam...

13’üncü Tanjeviç.

Peki ya, 14’üncü dev?

Tek tek hepsini yazmak isterdim, yerimiz dar... Kaptan’ı yazayım, Hidayet
Türkoğlu’nu... Gariban bi ailenin çocuğuyken, NBA’e gitmeyi başaran, dolar milyoneri olan,
şımarmayan, aksine, ismi büyüdükçe ego’su küçülen, takım arkadaşlarına “kardeşim” diye
hitap eden, savaşçı ruhuna rağmen gerek kalmadıkça başrole çıkmayan, geri planda
duran, arkadaşlarını yücelten, iyi yürekli, çok iyi aile babası... Zeki, çevik, ahlaklı; onur
duyuyoruz onunla.

Kim keşfetti Hidayet’i?

Kim yetiştirdi?

Kimdir borçlu olduğumuz insan?

Kimdir 14’üncü dev?

Kemal ile Leyla...

Başlayalım anlatmaya...

Özel Çavuşoğlu Koleji vardı İstanbul’da, efsaneydi, ekonomik kriz nedeniyle battı,
kapandı, trajedisi bununla bitmedi, sahibi taa Nijerya’da trafik kazasında hayatını
kaybetti. Kolej’in en önemli özelliği, spordu... Yetenekli çocukları toplayıp, ABD’de olduğu
gibi eğitim bursu veriyor, bedava okutuyordu... Kemal Çalışkan, bu Kolej’in basketbol
antrenörüydü.



İstanbul’un tüm ilkokullarını taramış, 10-11 yaşındaki birbirinden pırıltılı 12 çocuğu
seçmiş, aileleriyle konuşmuş, ikna etmiş, Kolej’e yazdırmıştı Kemal... Biri Hidayet’ti. Hatta
biri de Kerem Tunçeri’ydi. Şu anda 2 metre 8 santim ve 100 kiloluk bir dev olan Hidayet, o
zamanlar 1.78 ve cılızdı. Ham mermeri şaheser heykele dönüştürür gibi işledi Hidayet’i
Kemal... NBA koçlarını bile hayrete düşüren, 2 metrenin üstündeki boyuna rağmen oyun
kurucu gibi top sürme becerisini Kemal’den öğrendi Hidayet... Aklını kullanmayı, pozisyon
almayı, doğru zamanda doğru yerde durmayı, liderliği, Kemal Koç’tan öğrendi; stilini o
şekillendirdi.

Tabii diğer çocukların da... Türkiye’de rakip tanımadılar, iki defa dünya finali oynadılar,
Liselerarası Dünya Şampiyonu oldular. Ardından, Hidayet henüz 16 yaşındayken, komple
Efes Pilsen’e geçtiler, Avrupa’ya damga vurdular; Hidayet yıktı duvarları NBA’e gitti.

Adana doğumlu Kemal Çalışkan... Annesi, İncirlik’te görevli Amerikalı’ydı, babası
Türk... Ama babası, bir başkasıyla evliydi. Yani, evlilik dışı çocuktu. Annesinin görev süresi
bitti, ABD’ye dönerken, babası vermedi onu... Üstelik, evlilik dışı çocuk olduğu için,
babasının ailesi de istemiyordu Kemal’i... Yatılı okula verdiler. İlkokuldayken, annesi vefat
etti, anneannesiyle dedesi geldi, “Lütfen verin bize” diye yalvardılar, kadere bak, gene
vermedi babası... Alakasız bi aileye evlatlık verdi iyi mi! Kemal’i evlatlık alan aile, tam
cennetlikti, çok iyi büyüttüler, çok iyi davrandılar, nüfuslarına aldılar, öğretmen yaptılar.

Dramı bundan ibaret değildi Kemal’in... İçinde bir “kadın” yaşıyordu.

“Eşcinsel değildim” diyor, “Kadındım, öyle hissediyordum, erkek gibiymiş gibi yapmak
istemiyordum, ahdım vardı, erkek olarak ölmeyecektim.”

Çocukluğundan beri hissettiği kimliğine, 22 yaşında kavuştu. Ameliyat oldu, kadın
oldu.

Leyla adını aldı.

Leyla Çalışkan oldu.



Tabii burası Türkiye... Cinsel tercihi nedeniyle zulme uğradı, işinden atıldı, horlandı,
dışlandı, aylarca işsiz, parasız, ekmeksiz kaldı; namusundan ödün vermedi.

Ama, burası da Türkiye... Hak yerini buldu, dangozların alkol malkol diye yasaklamaya
çalıştığı Efes Pilsen, kapılarını açtı, çağırdı, gel işinin başına geç... Altyapıyı teslim etti.

Öbür gizli kahramanlar darılmasın, Türkiye’nin en önemli altyapı antrenörü, Türkiye’nin
en öngörülü yetenek avcısıdır Leyla... Ve, bugün aktif şekilde Hidayet’ler yetiştiriyor hâlâ.

“O olmasaydı, bu mevkiye gelemezdim” diyor Hidayet... “Başarımı ona borçluyum,
başta ben, milli takımın pek çok sporcusunun üzerinde inanılmaz emeği vardır.”

Tanımıyorsunuz Leyla’yı, normal... Şöhret merakı yok çünkü... Televizyonlardan gelen
teklifleri kabul etmiyor, dizi teklifleri var, reddediyor. Huzurlu, mütevazı bir yaşam
sürüyor.

Sadece işini yapıyor...

Memlekete hizmet ediyor.

14’üncü dev o.

Sen istemesen de, Türkiye kiminle gurur duyacağını bilsin istedim Leyla...

Diş geçiremedikleri kadınları yaratık, konsomatris diye aşağılayarak, erkek olduklarını
zanneden tipler okusun istedim.

Maden’iyet dediğin tek dişi kalmış canavar



Sene 1985...

Alman gazeteci Günter Wallraff, babaçko bıyık bırakmış, siyah peruğun üstüne kasket
takmış, Ali Levent Sığırlıoğlu diye sahte kimlik çıkarıp, Türk kılığına girmiş ve “En
Alttakiler”i yazmıştı.

Hem Türkiye’yi, hem Almanya’yı sarsmış, duygusal olarak silkelemişti o kitap... Çünkü,
ekmek kavgası için acı vatanın yolunu tutan Türklerin nasıl haksızlıklara uğradığını, ırkçılar
tarafından nasıl aşağılandığını, hor görüldüğünü, modern köle gibi en pis işlere
sürüldüğünü, bütün çıplaklığıyla ortaya koymuştu. Dehşete kapılmış, kahrolmuştuk.

Tokat gibiydi âdeta.

Mustafa da tokat yemiş gibi olmuştu “En Alttakiler”i okuduğunda... Zonguldak’ta
madenciydi aslında, kader’ine razı olmamış, trene atlamış, gurbet ellere, Almanya’ya
gelmişti. Ve, bizim o kitabı okurken bile gözyaşlarımızı tutamadığımız insanlık dışı
muamelelere bire bir maruz kalmıştı.

Oralarda aşağılandıkları, buralarda “kafasına tüy takmış” karikatürize tiplerle alay
konusu edildikleri günlerdi... “Zaten kendi vatanımızda bile köle gibiyiz, burada köle
olmuşuz çok mu” diye düşündü, doğduğu değil, doyduğu yeri vatan belledi, namusuyla
çalıştı, çabaladı.

Almanya, o kitaptaki Almanya’ydı ama o kitaptaki Almanlardan ibaret değildi... Her
ülkede var olan şerefsizler orada da vardı elbette ama fırsat eşitliğine inanan adaletli
insan evlatları çoğunluktaydı.

Evladı doğdu bu arada Mustafa’nın...

Oğlu oldu.

Fırsat eşitliği sağlayan, yeteneğe imkân tanıyan Alman sistemi devreye girdi,
Mustafa’nın oğlunu öz be öz kucakladı... “Türk bu, ayıralım” demediler. “Made in
Germany” diye baktılar ona.



Netice?

“En Alttaki”nin oğlu...

“En üst”e çıktı!

Alman milli takımının beyni.

Real Madrid’de oynuyor.

Evet, Mesut o...

Zonguldaklı madencinin oğlu.

Kader’se bu...

Kadere bakın ki, Alman milli takımını sırtlayan Zonguldaklı madencinin oğlu Mesut gibi,
Türk futbol tarihinin en büyük başarısını kazanan takımın beyni, Yıldıray Baştürk de,
ekmek ve fırsat eşitliği için Almanya’ya giden Zonguldaklı bir başka madenci babanın oğlu.

Bakın, Şili’deki madencileri Almanya’da taaa 1963 senesinde uygulanan yöntemle, 69
gün sonra hayata döndürüyorlar... Zonguldak’taki iki madencimizin ise, 151 gündür
cesedini bile çıkaramadık... “Canlı” yayınları izlerken yazıyorum bu satırları...

İyi ki göç etmiş Mesut’un babası, iyi ki göç etmiş Yıldıray’ın babası... Göç etmeselerdi,
bırak en alttaki “iki evladımız”ın en üste çıkmasını, muhtemelen, çaresizlikle baba
mesleğini seçip, göç’ük altında kalacaklar ve şu anda Zonguldak’ta yerin dibinde
çıkarılmayı bekleyen “iki ceset” olacaklardı.

İnsan var, yetenek var...

Un var, şeker var, kara kara, anca cenaze helvası karabiliyoruz çünkü!

Ve, sene 2010...



Günter Wallraff’ın badem bıyık bırakıp, kafaya takke takarak, bi kitap daha yazması
lazım.

Orası acı vatan hikâye artık.

Burası acıklı vatandır.

Bizim Alcatraz

Ulucanlar müze oldu.

Deniz orada yatmıştı.

Yusuf, Hüseyin...

Orada asıldılar.

Mustafa Pehlivanoğlu, Necdet Adalı, Bülent Ecevit, Muhsin Yazıcıoğlu orada yattılar.
Sağdan soldan, Nazım Hikmet, Necip Fazıl Kısakürek, Fakir Baykurt, Kemal Tahir,
Halikarnas Balıkçısı.

Darağacı var, orijinal.

19 can... Yağlı urgan.

Tecrit hücresi var.

Nasılmış acaba diye hissetmek istersen, kelepçelenip içeri tıkılıyorsun, drann diye
örtüyorlar demir kapıyı, bir saat kalıyorsun... Anlıyorsun saat denilen kavramın seneden
uzun olduğunu.

Ki, o tecrit hücresinden çıkınca... “Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar, ve ben,



ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş
olduğuna şaşarak, kımıldamadan durdum, sonra saygıyla toprağa oturdum, dayadım
sırtımı duvara, bu anda ne düşmek dalgalara, ne baş aşağı, ne baş yukarı, bu anda ne
kavga, ne hürriyet, ne karım... Toprak, güneş ve ben, bahtiyarım” demiş Nâzım...
Anlamaya çalışıyorsun.

Kulaklık var.

Takıyorsun...

Beynine saplanmış tornavidayı kanırtırcasına, işkence dinliyorsun.

Kişisel eşyalar var.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun seccadesi, Bülent Ecevit’in kasketi, Hüseyin İnan’ın idamdan
sonra jiletle kesilip çıkarılan fanilası, Deniz Gezmiş’in cigarası.

Son mektuplar, ranzada.

Karalamalar duvarlarda.

“Bir gün gelecek hiç bitmeyecek, bir gün gelecek sana kavuşacağım... Ağlamayı bil,
gülmeyi unutma, cezaevini sev demiyorum ama bu kötü yataklarını asla unutma... Zincir
soğuk, zindan yaş, belki biraz üşürüz, hele başım zindandan çıksın, görüşürüz” diyen
satırlar.

Ve, bi şey daha var...

4’üncü koğuşun duvarında.

Poster.

“Nedir o poster”e geleceğiz elbette ama 4’üncü koğuş deyip geçmemek lazım... Utanç



Müzesi’nin simgesi, 4’üncü koğuş... Aslında 80 kişi kapasiteli ama 200 kişiyi tıkmışlar
oraya hep, alt alta üst üste, ranzaları bitiştirip, ayaklı-başlı yatmak zorunda kalmışlar,
hatta zaman zaman yer kalmadığı için, mecburen nöbetleşe uyumuşlar.

Sık sık yer değiştirmeler yapılmış, genellikle sol görüşlüleri tıkmışlar 4’üncü koğuşa...
Deniz onlardan biri... Başarısız firar için kazılan tünellerden biri de, 4’üncü koğuşta... Ve,
ölüm orucuna yattıkları için tutukluların diri diri yakıldığı, vurulduğu, öldürüldüğü sözde
“hayata dönüş” operasyonunun başladığı koğuş o... İlk kurşunu oraya sıktılar.

İşte o koğuşun... İdeolojilerden, yasadışı örgütlerden ibaret sanılan o 4’üncü koğuşun
duvarında bi poster var.

Fenerbahçe posteri!

1988-1989 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe’nin posteri... Schumacher, Oğuz
Çetin, Şenol, Hasan Vezir, Turhan Sofuoğlu, Nezihi Tosuncuk, Müjdat Yetkiner, Hakan
Tecimer, İsmail Kartal, Aykut Kocaman, Rıdvan Dilmen.

Kime ait, kim yapıştırmış o posteri oraya, bilinmiyor. Cezaevi boşaltıldıktan sonra
yapılan temizlik sırasında 4’üncü koğuşun duvarında bulunmuş... Ve, müzeye dahil
edilmiş.

Belli ki, müebbete mahkûm Alcatraz Kuşçusu’nu hayata bağlayan kanarya gibi...
Kanarya posteriyle hayata tutunmuş 4’üncü koğuştan biri.

Ve “memlekete zararlı” diye zulmedilen insanların “milli” futbolcularla gurur
duyduğunu... Tecrit atmosferinde işkence sırası beklerken, sıradan bizler gibi “Derbi nasıl
biter?” diye sohbet ettiklerini, Galatasaraylı, Beşiktaşlı diye birbirlerine takıldıklarını
düşünüyorum...

Yüreğime kıymık batıyor.



Bana sorarsanız, oradaki “insan”a dair en önemli kişisel eşya, o... Çünkü, mevzu ne
olursa olsun, taraftarı ol-olma, tüm fikirlerin, sıradan insan evlatlarına ait olduğunu
hatırlatıyor.

Re re re

Neymiş efendim...

Başbakan’ı ıslıklamışlar.

Barcelona Belediyespor veya New York Belediyespor yokken, bizim memlekette
İstanbul Belediyespor varsa...

Ankara Belediyespor yüzünden futbolun altı üstüne geliyorsa... Cem Uzan’ın faturası
Adanaspor’a; Dinç Bilgin’in faturası Göztepe’ye kesiliyorsa... 1970 Kasımpaşa yok, 1980
Kasımpaşa yok, 1990 Kasımpaşa yok, 2000 Kasımpaşa yok, 2002 Kasımpaşalı iktidar,
2004 Kasımpaşa üçüncü ligde, 2005 Kasımpaşa ikinci ligde, 2006 Kasımpaşa birinci ligde,
2007 Kasımpaşa süperligde’yse... Eski Maliye Bakanı, sanki cebinden verecekmiş gibi,
Eskişehirspor’a Ronaldinho’yu getireceğim diyorsa... Yeni Maliye Bakanı’nın memleketi
Batmanspor’la Fenerbahçe’ye maç yaptırılıyor ve TRT Şeş’ten yayınlanıyorsa... Rize’deki
Atatürk Stadı’nın ismi siliniyor, Tayyip Erdoğan Stadı yapılmak isteniyorsa... Kafasına
ampul şapkası takılan Hakan Şükür, miting kürsüsüne çıkarılıyorsa... Basketbol
federasyonu başkanı, referandumda evet çıksın diye dua ediyorsa... Milli takımın maçı,
Başbakanımızın iftar programı nedeniyle geç başlatılıyorsa... Hayır’cı Fazıl Say’ın üstünü
çizip, evet’çi Sezen Aksu kadroya monte ediliyor ve “dev” adamların töreni “minik”
serçeyle yapılıyorsa... Ponpon kızlar yasaklanıyorsa... Başbakan yuhalandı diye, bütün
salonun kameraları tek tek incelenip, insanlar gözaltına alınıyorsa... Ermeni açılımını
futbol üzerinden yapmaya kalkıp, Azerbaycan bayrağına yasak getiriliyorsa... Bazı
kulüplere seçim yatırımı olarak para aktarıldığı iddiası WikiLeaks belgelerinde yer
alıyorsa... Sivas mitinginde Sivasspor atkısı, Sakarya mitinginde Sakaryaspor atkısı,
Mardin mitinginde Mardinspor atkısı takılıyor; kafa ile kol arasına bağlanan taraftar atkısı,
kafakol aracı haline getiriliyorsa... Efes Pilsen yasaklanıyorsa... Avrupa’yı dize getiren 105
senelik kulübe, kömür yardımı muamelesi yapılıyorsa...

Spor siyasete alet ediliyorsa...



Herkes korkudan susar. Gerçekleri tarih yazar.

Şükrü Saracoğlu

Fenerbahçeli Başbakan stadyumda ıslıklanınca, insanın aklına ister istemez, öbür
Fenerbahçeli Başbakan geliyor... Şükrü Saracoğlu.

Fenerbahçeli değilim.

Fanatik Göztepeliyim.

Göztepem Süper Lig’e çıkana kadar da, kalbim Trabzon ve Bursa için atar... Ancak,
Şükrü Saracoğlu’na özel ilgim ve saygım vardır. Çünkü, hemşerimdir, İzmir milletvekilidir,
övünmek gibi olmasın, diplomasını onurla taşıdığım İzmir Atatürk Lisesi mezunudur.

Üstelik, İzmir işgal edilince, o sırada yurtdışında bulunmasına rağmen, “Bana ne
birader, ordakiler düşünsün” diyeceğine, yük gemisinin ambarına kaçak olarak binip, koşa
koşa İzmir’e gelen, Ege dağlarında vuruşan, milli mücadele kahramanıdır. Adam gibi
adamdır.

VIP tribününde siyasileri, bürokratları, çoluklarını çocuklarını görünce, aklıma hep o
gelir... Bizzat oğlunun anlattığı şu hatıra, hafızama mıh gibi çakılmıştır...

“Sene 1942... Babam Başbakan. Fenerbahçe Başkanı... Ankara’dayız, Fenerbahçe’nin
maçı var. Kardeşim ve dayımla birlikte maça gitmek istiyoruz ama havamız olsun diye
babamın götürmesini istiyoruz. Çekindiğimiz için söyleyemiyoruz, anneme söylüyoruz.
Annem babama iletiyor, çocukları maça götür diye... Babam ‘peki’ diyor. Hep birlikte
Başbakanlık makam aracına biniyoruz, stada geliyoruz. Şeref Tribünü’ne oturup, maçı en
güzel yerden seyredeceğimizi düşünürken... Babam şoföre sesleniyor, ‘şurada dur’ diyor,
cüzdanından para çıkarıyor, dayıma veriyor, sonra da, haydi çocuklar gişenin önüne
geldik, gidin biletinizi alın diyor!”



Bu hatırayı defalarca okumama rağmen, her okuduğumda tüylerim diken diken olur.

Başbakan... Fenerbahçe Başkanı... “Avanta yok” diyor. Evladına bile... Parasını
ödeyeceksin!

Hazır, Başbakan mevzuuna girmişken, son günlerin popüler konusu ‘içki’ye de girelim
bari...

Şükrü Saracoğlu 1946 seçiminden sonra, kendisini milletvekili seçen İzmir halkına
teşekkür etmek için, doğum yeri Ödemiş’e gidiyor, yanında oğlu var... Masa donatılıyor,
haliyle rakı, bira servisi yapılıyor. Başbakan bira içiyor... Oğlu gazoz içiyor. Ödemiş
Belediye Başkanı “Evladım, yaşın 18’den büyük, niye hâlâ gazoz içiyorsun?” diye soruyor.
Başbakan’ın oğlu

“Babamın bira içtiği masada, bana gazoz içmek düşer” diyor, saygısını göstermek
için... Bunu duyan başbakan, garsona sesleniyor hemen, “Delikanlı, benim birayı kaldır,
bir duble rakı getir” diyor! Yani... “Rakı içiyorum, sen de rakının bir altı, birayı içebilirsin”
demek istiyor.

Hoşgörüye bak, zarafete bak...

Bir de bugün yaşananlara bak!

Peki ya polis meselesi?

Siyasiler tarafından âdeta maşa olarak kullanılan, taraftara saldırtılan polis?

Gene, oğlunun hatıralarından aktarıyorum... Başbakan Saracoğlu, Ankara’da Siyasal
Bilgiler Fakültesi’nin balosuna gidiyor. Müzik çalıyor... Bir genç kız, Başbakan’ın yanına
yaklaşıyor, dansa davet ediyor, Başbakan reddediyor, kız fena halde bozuluyor, masasına
dönüyor... 2-3 dakika sonra, Başbakan kalkıyor, o genç kızın yanına gidiyor, “Benimle
dans eder misiniz lütfen?” diyor! Herkes şaşırıyor... Başbakan gülümsüyor, “Dansa erkek
kaldırır” diyor.



Başbakan’ın ayağına gidip dansa kaldırdığı o genç kız, sonradan, ‘Türkiye
Cumhuriyeti’nin ilk kadın emniyet müdürü’ olan Feriha Sanerk’tir... Ve, tesadüfe bakın ki, o
da İzmirli’dir.

Demem o ki... Polise insanların gözüne gaz sıksın diye ferman veren değil, kadın
polisin ayağına gidecek kadar zarif bir zihniyet hâkimdi bu ülkeye... Eskiden tabii!

Hadi oldu olacak, bir de ‘ezeli rekabet’ten bahsedelim... Beşiktaş’ın sembolü İsmet
İnönü, Cumhurbaşkanı... Fenerbahçe Başkanı Şükrü Saracoğlu, Başbakan... Toplantıya
oturuyorlar... Birkaç saat sonra, Fenerbahçe’nin maçı var Ankara’da... İsmet İnönü,
toplantıyı başlatırken, salonu kahkahadan kırıp geçiren espriyi patlatıyor: “Arkadaşlar
acele edelim, toplantıyı çabuk bitirelim, Saracoğlu maça yetişecek!”

Bitirmeden, şunu ilave etmezsek olmaz... Yıllar geçiyor, başkanlar değişiyor, bir gün
Kadıköy’de maç var gene... Faruk Ilgaz stada giriş yapmak için geliyor... O sırada, bilet
kuyruğunda bekleyen, yaşı hayli ilerlemiş, bastonlu bir beyefendiye takılıyor gözü...
Dikkatlice bakıyor. O da ne? Şükrü Saracoğlu...

Yıllar geçiyor ama evladına bile avanta vermeyen Başbakan’ın zihniyeti aynı kalıyor...
Bilet kuyruğunda bekleyen Saracoğlu, yalvar yakar, âdeta zorla Şeref Tribünü’ne
çıkarılıyor, zorla!

Ateşten gömleği giymiş, milli mücadelede kan ve barutla yoğrulmuş, boğazından
haram lokma geçmemiş, milletin-kulübün çıkarlarını ailesinden, kendinden önce tutmuş
adamlardı onlar... Adam gibi adamlardı.

Not: Bu yazımı kaleme aldıktan sonra Şükrü Saracoğlu’nun oğlu aradı, teşekkür etti...
Ve, belki ilerde kitap mitap yazarsam diye, ilave etmemi rica etti: “Şükrü Saracoğlu,
kirada ölen başbakandır... Türkiye’nin bir dönem en güçlü adamı olan, devletin hazinesi,
hesapsız örtülü ödeneği elinin altında olan rahmetli babam, vefat ettiğinde, kirada
oturuyordu!”



Er meydanı... Tuş!

Söğüt dalından odun olmazzz

Her ananın doğurduğundan...

Pehlivan olmazzz...

Allah Allahhh illallahhh!

Hayırlara gele inşallahhh

Pirimiz Hamza pehlivannn

Aslımız neslimiz pehlivannn...

Bismillahhh, maşşşallahhhh!

İki yiğit çıkmış meydaneee

Birbirinden merdaanee...

Ben size anlatayım merdaneyi.

Çanakkale’de düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin ağası kim oldu? Yunanlı.

Evet... Yunanlı işadamı Anestis Milonays, bastırdı 70 bin lirayı, ata sporumuz güreşin
“er meydanı ağası” oldu... Davul zurna eşliğinde omuzlara alınarak, çayırda “şeref’’ turu
attı.

Elde tespih poz verdi.

Rakıyı raki yaptılar.

Cacığı caciki.

Lokum?



Lokumi...

Döner, gyros...

Dürüm, souvlaki.

Kahve oldu, Greek Coffee.

Baklavanın patentini zor kurtardık.

Hacivat Karagöz’ün peşindeler.

Bankalar zaten gitti.

Bizim cazgır hâlâ bağırıyor:

İki yiğit çıkmış meydaneee...

İnşallah maşallah filan.

Öylesine sahipsiz bir dönem yaşıyoruz ki, sadece Atatürk dönmüyor mezarında...
Kurtdereli, Adalı Halil, Yaşar Doğu, Celal Atik, Gazanfer Bilge de salto atıyordur mutlaka...
Özelleştirme ihalesiyle Koca Yusuf’u Yusufaki yaparlarsa, şaşma.

Citius altius fortius

Michael Phelps... 7 altın aldı.

Bir Türk dünyaya bedel...

Adam tek başına 7 Türkiye!

Haşemayla bu kadar yüzülüyor.



Takunyayla anca ne kadar koşulduğunu da atletizmde gördük... 70 milyon kişi, 1 Elvan
çıkaramadı.

Güreşçilerimizin sırtı yara oldu yere yapışmaktan... Boksörlerimizi döve döve öyle
eskittiler ki, memlekete döndüklerinde anneleri bile görünce tanıyamayacak... Tek
tesellimiz var; okçularımız yanlışlıkla birbirini vurmadı! Buna da şükür.

Bakın liste vereyim size...

2004 Atina.

3 altın, 3 gümüş, 4 bronz aldık.

2000 Sidney.

3 altın, 2 bronz.

1996 Atlanta.

4 altın, 1 gümüş, 1 bronz.

1992 Barcelona.

2 altın, 2 gümüş, 2 bronz.

1988 Seul.

1 altın, 1 gümüş.

1984 Los Angeles.

3 bronz.

Altın madalya alamayıp, İstiklal Marşımızı dinletemediğimiz son olimpiyat, taaa 1984
Los Angeles’tı... 24 sene geriye gitti Türkiye.

Hem altın alamadık, hem de 11 devşirmeye rağmen, toplam madalya sayımızda
dramatik bir düşüş var... Eğitim, sağlık, sigorta, emeklilik reformlarını biliyordunuz; işte bu



da spor reformunun sonucu!

Kadrolaşmanın hızını alamayıp, federasyon başkanlarını bile “benden olanlar, benden
olmayanlar” diye ayırırsan, olacağı budur... İnşallahla maşallahla olsaydı, Suudiler toplardı
bütün madalyaları.

11...

Vatandaşlar oy kullandı...

Son 25 senenin 11’i seçildi.

Rüştü Reçber

Recep Çetin

Hakan Ünsal

Alpay Özalan

Bülent Korkmaz

Rıdvan Dilmen

Arda Turan

Oğuz Çetin

Sergen Yalçın

Tanju Çolak

Hakan Şükür...

Vatandaşlar oy kullandı...

Son 25 senenin 11’i seçildi.



Kenan Evren

Bülend Ulusu

Turgut Özal

Yıldırım Akbulut

Mesut Yılmaz

Süleyman Demirel

Tansu Çiller

Necmettin Erbakan

Bülent Ecevit

Abdullah Gül

Tayyip Erdoğan...

11’e 11.

Beğenirsin beğenmezsin, taraftarların oylarıyla seçilen ilk 11, Avrupa gol kralı da oldu,
dünya karmasında da oynadı... Dünya Kupası üçüncülüğü aldı, UEFA Kupası aldı, Süper
Kupa aldı.

İkinci 11’i seçtin...

Yazayım mı ne aldığını!

Not: Sakın ola, “Ligler tatil edilmişti, Evren’i ben seçmedim” filan deme... Ligler senin
santrforlar sahada birbirine girdiği için tatil edildi. Üstelik, Evren’in anayasasına verdiğin
oyu –ki yüzde 92’dir– anca Saddam alabilmişti.



Bu maçı alıcaz...

Dünyanın “en ünlü” ve “en kanlı” derbilerinin sebebi ne? Şöyle bir bakalım...

İskoçya.

Glasgow.

Aynı şehrin iki takımı.

Celtic ve Rangers.

Biri Katolik, öbürü Protestan.

Din derbisi...

(Katolik golcü Johnston, Rangers’a transfer olduğunda evi yakıldı. Maç, Johnston’un
golüyle 1-0 kazanılsa bile, Rangers taraftarları “maç 0-0 bitti” diyordu. )

Arjantin.

Buenos Aires.

Aynı şehrin iki takımı.

Boca Juniors ve River Plate.

Birini İtalyan göçmenler kurdu, öbürünü öz be öz Arjantinliler.

Irk derbisi...

(Durum öyle vahim ki, sadece Bocalıların gömüleceği kabristan yapılıyor. Yani, mezara
kadar...)

İtalya.

Roma.



Aynı şehrin iki takımı.

Lazio ve Roma.

Biri faşist, öbürü demokrat.

İdeoloji derbisi...

(Laziolular Mussolini’nin torunları... Zenci ya da Yahudi futbolcu istemiyorlar. Asıl
isimleri SS Lazio... SS, societa sportiva... Yani, sportif müessese... Ama onlar için anlamı
farklı... Roma’nın amblemi ise, Roma’nın kurucuları Romus ve Romulus’u emziren kurt
figürü. Yani, parlamentonun ataları...)

İtalya.

Milano.

Aynı şehrin iki takımı.

Inter ve Milan.

Biri kıro, öbürü asil.

Sınıf derbisi...

(Milan taraftarları arasında Dük’ler Baron’lar falan var.)

Romanya.

Bükreş.

Aynı şehrin iki takımı.

Steau ve Dinamo.

Biri asker, biri polis.

Derin devlet derbisi...

(Genel olarak birbirlerini dövüyorlar... Sonra birleşip, herkesi dövüyorlar...)



Türkiye.

İstanbul.

Aynı şehrin iki takımı.

Fenerbahçe ve Galatasaray.

Din ayrımı yok. Irk ayrımı yok. ideoloji ayrımı yok. Sınıf ayrımı yok. Asker-polis ayrımı
yok. Zengin-fakir ayrımı yok. Eğitimli-cahil ayrımı yok...

Üstelik, dünyadaki ünlü derbilerden farklı olarak, taraftarları “aynı şehir” ile sınırlı
değil.

Bütün ülkede var...

Peki bunun adı nedir?

Sidik yarışı derbisi...

(İnanılmaz nefretin mantıklı bir izahı yok çünkü...)

Pele

Beş dakka huzur yok memlekette, illa ki, hepimizi allak bullak edecek, kahredecek bir
olay yaşanıyor, gün sektirmeden... Hadi gelin bugünlük “rol” yapalım, “hayat normal
devam ediyormuş gibi” başka konulardan bahsedelim... “Dünyanın en ünlü insanı kimdir”
diye soralım, mesela.

Bence, Pele.

Futbolu 30 yıl önce bırakmasına rağmen, Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Avustralya’ya,
77 yaşındaki dedenin de, hiç seyretmeyen 7 yaşındaki çocuğun da, eğitimlinin de cahilin
de, hatta, futbolla alakası olmayan anneannelerimizin bile tanıdığı bir isim... Pele.



Başka hiçbir insanın “ün”ü, onunla rekabet edemez.

Türkiye’ye geldi... “Sürdürülebilir Başarı” başlıklı konferans verdi. Başarı için “takım
oyunu”nun şart olduğunu anlattı, 400 bin doları aldı, gitti. Konferansı dinleyen işadamları
pek mutlu olmadı. Çünkü, “O kadar para verdik, bilmediğimiz bir şey anlatmadı” dediler.

Madem öyle... “Dinlediğiniz halde, bilmediğiniz şey”i ben anlatmaya gayret edeyim.

Nedir Pele?

Futbolcu diyenler yanıldı.

“Kimdir” diye sormadım, “nedir” diye sordum, nedir Pele? Anlamı nedir?

1940’ta, Brezilya’nın hayli fakir eyaleti, Minas Gerais’in Tres Coracoes kasabasında
dünyaya geldi. Elektriği, suyu, kanalizasyonu olmayan, sıfatı kasaba, kendisi âdeta taş
devrini yaşayan, zavallı bir yer... O doğdu, kasabaya elektrik geldi. Gariban
gecekondularında cılız ışıklar saçan ampuller yanmaya başladı. Babası, bunu “müjde” gibi
kabul etti, oğluna, ampulü icat eden Edison’un adını verdi. Edson Arantes do
Nascimento... Ohio’da doğan Amerikalı zengin mucit, Brezilya’da doğan bu çelimsiz
bebeğin adaşı olmuştu... Minik Edson, babasının izinden gitmek istiyordu. Babası
futbolcuydu. Hatta, bir maçta 5 kafa golü birden atarak, Brezilya futbol tarihine geçmişti.
Ama, o yıllarda futboldan şimdiki gibi servet kazanılmadığı için, bu büyük yeteneğin ailesi
sürünüyordu... Neyse, Edson da başladı mahalle aralarında top koşturmaya... Allah vergisi
yeteneğiyle, önüne gelenin belini kırıyordu. Bir gün, rakip çocuklardan biri, sinirlendirip,
oyununu bozmak için “Pele” dedi ona... Edson sinirlendi hakikaten, “Ben Pele değilim,
Edson’um” diye bağırdı. Zayıf noktayı gören öbür çocuklar da, “Pele’sin işte, Pele’sin” diye
üsteledi, kavga çıktı. Edson, ağlaya ağlaya evine gitti, “Neden alay etmek için bana Pele
diyorlar” diye sordu. Babası bilmiyordu. “Boşver” dedi, “üzerinde durma, unutulur...”
Unutulmadı. Çocuklar acımasızdır o yaşlarda... Okulda, mahallede, her gören “Pele, Pele”
diye sesleniyordu Edson’a... Kızlar bile. Edson deliriyordu bu duruma... Nefret ediyordu bu
lakaptan. Ama kurtulamadı. Yapıştı üstüne... Pele aşağı, Pele yukarı, Edson mecburen
oldu, Pele... İleriki yıllarda “dünyanın en çok kazanan futbolcusu” olan bu çocuk, ilk
kontratını, ayda 10 dolar maaşla imzaladı. Ayda 10 dolar... Sonrasını biliyorsunuz... 1282
gol attı, 1959’da bir sezonda 129 gol attı, 6 maçta 5’er gol, 30 maçta 4’er gol, 92 maçta
3’er gol attı. 3 Dünya Kupası kazanan ilk insan oldu... Hiçbir olimpiyata katılmamasına



rağmen, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından “yüzyılın atleti” ilan edildi. Efsane
oldu... Ama hâlâ bu “Pele” lakabından nefret ediyordu. Röportajlarda sordular, “anlamını
bilmiyorum” dedi. Koskoca Brezilya’da, Pele’nin anlamını bilen yoktu. Portekizce’de böyle
bir kelime yoktu... Dünya basını seferber oldu. Aradılar taradılar, Karayip Adaları’nda
böyle bir yanardağ olduğunu tespit ettiler. Ama o da “Pelee”ydi. Yani, iki e’li... Üstelik,
Pelee, yerel inanışa göre, “yanardağ tanrıçası”ydı. Yani, kadın! Olmaz ki... Netice
alınamayınca, bu sefer bilim adamları devreye girdi. Arandı, tarandı... Yunan mitolojisinde
izine rastlandı. Dediler ki, “Akhilleus’un babası Peleus’tu, olsa olsa, odur!” İyi de, Pele
nerede, Peleus nerede... Yazılışı, söylenişi bile farklı... Üstelik, Pele’ye bu adı takan
Brezilyalı gariban mahalle arkadaşı nereden bilsin Peleus’u birader? Mecburen işin ucu
bırakıldı.

Anlamı dünyada bilinmeyen Pele, dünyanın en ünlü ismi olarak kaldı!

Bugün bile soruyorlar Pele’ye, “Ne düşünüyorsunuz” diye... “Ben Edson’um, Pele’den
nefret ediyorum ama bunu dünyaya anlatamadım” diyor.

“Kıssadan hissem” şu...

Mal iyiyse...

“Başarı sürdürülebilir” oluyor, işini, nerede, hangi isim altında yaptığının önemi yok.

Örnek, Pele.

Mal kötüyse...

Markaya istediğin kadar yatırım yap, alla pulla, havagazı...

Örnek, çok.



Hiç düşündünüz mü, dünyada “korkma” diye başlayan tek ulusal marş, neden bizim?

Aydın Doğan

O kadar maaş veriyor...

Patronu yazayım bari.

Kimdir Aydın Doğan?

Türkiye vergi rekortmeni.

Bunlar ne diyor?

“Vergi kaçırdı...”

Plaket verirken, “Son 10 yılda 8 defa, son 5 yılda üst üste 1’inci oldunuz, çok teşekkür
ediyorum, Türkiye’ye örneksiniz, örnek mükellefimiz oldunuz” diyen kim? Maliye Bakanı...
Kime diyor? Aydın Doğan’a.



Şimdi ne diyorlar?

“Vergisini ödemedi.”

Ne zaman “ödemedi” diyorlar?

2007’de.

2007 vergi şampiyonu kim?

Gene Aydın Doğan.

Ömrünü hukuka adayan Yargıtay Onursal Başsavcısı’nın çeteden evinin basılması gibi
bi şey yani... Hayatını terörle mücadeleyle geçiren Orgeneral’in terör örgütü kurmaktan
içeri tıkılması gibi... Donumuza kadar soymak varken, eşine kuru soğan büyüklüğünde
pırlanta takacağına, Köşk’ün elektrik parasını bile cebinden ödeyen Ahmet Necdet Sezer’in
kınanması... Kemal Kılıçdaroğlu’na yolsuzluktan suç duyurusunda bulunulması gibi bi şey.

“Halkı din ve ırk farkı gözeterek, kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek”ten hapis
yatan kişi, kapatılma davası açılan partisiyle yönetiyorsa halkı... Vergi rekortmenine vergi
cezası kesilmesinden daha doğal ne olabilir ki?

Uğur Dündar

Hiç düşündünüz mü, ulusal marşımız neden “Korkma” diye başlar? Korkarız çünkü.

Kayıtsız şartsız...

Milli “egemen”dir korku.

Bizim gibi demokrasinin yerli yerine oturmadığı, hukuksuzluğun genelde iktidar olduğu,
gücü gücüne yeten, yalakalığın meziyet, dürüstlüğün eziyet olduğu ülkelerde...
Egemendir.



Bu nedenle...

Günlük güneşlikken “eğri oturalım, doğru konuşalım” diye atıp tutarız. Hava bozar,
şimşek çakmaya başlarsa, “doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar, neme lazım” der,
susarız.

“Bir elin nesi var, iki elin sesi var, birlikten kuvvet doğar” diye, etrafı gaza getiririz.
Sonra gider, aynada kendi suratımıza “Adaam sende, her koyun kendi bacağından asılır”
deriz.

Böyleyiz.

İyi ile kötü, güzel ile çirkin, doğru ile yanlış, gerçek ile yalan arasında “gelgit”ler
yaşarız.

Hiç düşünmeyiz maalesef...

Korktuğumuz için mi kaçarız?

Kaçtığımız için mi korkarız?

Bu sorulara kafa patlatmaktansa, yüzleşmemek en iyisi sanırım... “Bana dokunmayan
yılan bin yıl yaşasın”ı atasözü kabul eden topraklarda, sen mi kurtaracaksın memleketi
kardeşim?

E haliyle...

Bizim yerimize düşünecek, bizim yerimize elini taşın altına sokacak, bizim yerimize
hayatını tehlikeye atacak, bizim yerimize “korkmayacak” birini ararız.

Çırpınacak...

Boğuşacak...

İftiraya uğrayacak...



Yargılanacak...

Bizim yerimize yanacak

biri olsun isteriz.

Korkularımız yüzünden gasp edilen kimliğimizi, kişiliğimizi, haysiyetimizi bize geri
verecek biri... Bizim yerimize, bizim hakkımızı arayacak biri.

İşte o...

Uğur Dündar’dır.

Yürek denilen kavramın organdan ibaret olmadığını gösteren... Korkular coğrafyasında
kendi canını hiçe sayıp, kendisi için hiçbir endişe taşımadan... Bizim için, çocuklarımızın
torunlarımızın geleceği için “korkan” kişi.

Ve, üzerinde bir yıldır titizlikle çalışılan kitap, piyasaya çıktı... Uğur Dündar’ın hayatını
anlatan, “İşte Hayatım” isimli kitap... Nedim Şener kaleme aldı, 453 sayfa, su gibi
okunuyor.

Çünkü bu kitap, omuz omuza çalışma onurunu kızıma miras bırakacağım değerli
ağabeyimin hayatı değildir sadece... Hepimiz adına yaşanmış, acısıyla tatlısıyla hepimizin
hatıralarıyla dolu, korkularımızla yüzleşen, hepimizin hayatıdır.

Bekir Coşkun

Gazeteci için...

Cezvedir aslında gazete.

Ateş vardır altında hep.



Suyu ısınır.

Patates mesela...

Koy cezveye.

Sıcağı görünce, gevşer.

Gelemez hiç zora.

Salar kendini.

O sert, dayanıklı zannettiğin karakter gider, ezilen büzülen, vıcık vıcık bi şey haline
gelir. Üzülürsün girdiği kılığa.

Veya, yumurta.

Kaynat cezveyi...

Patatesin zıddına tepki verir.

Şartlara direnir.

Ancak, o narin yapısıyla koruduğu içindeki canı öldürür, yüreğini katılaştırır, çatlar çoğu
zaman hatta, imha eder kendini; yarı yolda çıkarıp alsan bile, hayata döndüremezsin artık
onu.

Ya, kahve?

Bambaşkadır.

Şartlar değiştiğinde, şartların dayatmasına uyacağına, şartları değiştirir. Ortama lezzet
katar.

Türk kahvesidir Bekir Coşkun.



Sabah güne başlarken, ya da, akşam günün yorgunluğunu atarken yudumlamanız
ondan.

Hazmetmenizi sağlar memleketi.

Zihin açar.

Onsuz basın, püreleşmiş patatesler, kalbi taşlaşmış yumurtalar, telvesi donmuş boş
fincanlardan ibarettir.

Ve, siz hâlâ diyorsunuz ki:

“Köşesini almışlar elinden...”

Yanılıyorsunuz.

Keyfinizi elinizden aldılar aslında.

Hedef, o değildir çünkü.

O, aynı o.

Hedef sizsiniz.

Babam ve ben

Sabah sabah babam aradı...

Canım çok sıkkın.

– Boyun bosun devrilsin...



– Hayırdır babacım?

– Babacım mabacım deme bana... Bu yaşa geldin bi pırlantaci açamadın!

– E sen de basbakan olamadin!

– Terbiyesiz herif! Bosuna mı okuttuk...

– Valla hiç kusura bakma babacım, ben sana dedim beni imam hatibe gönder diye,
sen tuttun Atatürk Lisesi’ne gönderdin, geleceğimle oynadın... Yoksa ben de istemezdim
böyle olmamı.

– Ananız şımartıyor zaten sizi...

– E anamı da sen şımartıyorsun; torun torba sahibi oldu, hâlâ kafayı örtmedi... O açık
kaldığı için bizim de kısmetimiz kapanıyor... O bayrağı da indirsin artık balkondan, sonra
ağlıyorsunuz niye bize avanta buzdolabı gelmiyor filan diye.

– Sen bize laf yetistirecegine elâlemin çocuklarına bak biraz da utan!

– Elâlemin çocuklarına bakacağına, sen biraz arkadaşlarına bak asıl... Ahmet amca işçi
emeklisi, Hüseyin amca asker emeklisi, Bekir amca memur emeklisi... Bu ne biçim çevre?
Haybeye el öpüyoruz her bayramda... Bi günden bi gün, bi tanesi çıkıp da, gel sana
burslar vereyim Amerikalarda okutayım, gel seni şirketime ortak edeyim dedi mi?
Küçükken o kadar pipimizi gösterdik, hani vefa?

– İnsan bi gemicik alır bari...

– Hükümet oldun da, almadık mı?

– Hadi çok uzatma, tansiyon hapım bitti, ayarla şu doktoru da gidip alayım...

– Bizim doktoru sürdüler...

– Nasıl sürdüler?

– Uçtu o... Cumhuriyet mitingine mi katılmış ne, aldılar görevden... Ama istersen
muhtarı arayıp, beleş kömür gönderteyim.

– Oğlum kalorifer mazotlu...

– Eh be baba... Pırlantaci açamadım diye bana kızıyorsun ama sendeki ticari zekâya da
hayranım yani... Al kömürü, sat!



– Senin gibi evlat olmaz olsun!

– Ağabeyime de söylemişsin aynı şeyi, kalbimizi kırıyorsun... Büyük sözü dinleyip en az
üç tane yapsaydın, biri hayırlı çıkardı belki...

– Arama bizi bi daha...

– Sen de arama zaten, dinliyorlar... Atıp tutuyorsun emekli maaşlarıyla ilgili, alacaklar
Ergenekon’dan içeri, göreceğiz yakutu zümrütü.

Kapattı sonra...

Canım çok sıkkın.

Ertuğrul Özkök

Gitti ya, âdettir, herkes yazıyor:

Ertuğrul Özkök müthişti.

Tarihe geçti.

Şahaneydi filan.

Halbuki, bu iş tek başına yapılmaz.

Tansu Özkök’tü şahane olan.

“Neden?” derseniz...

Gizli deliliktir gazetecilik.

Genel yayın yönetmenliği ise...

Kafada huniyle gezmeyi gerektirir!



Kafa, kafa değildir çünkü...

Paratoner’dir.

Tükürür gibi yağar hakaretler.

İftiralar.

Yapamazdı tek başına.

20 sene... Başaramazdı.

“Gazetenin yanında metres miyim acaba?” duygusu yaşar gazeteci eşleri... Karı-koca
olmamayı öğrenir zamanla... Veya, taaa en başından bilmek zorundadır. Arkadaş olur.
Sevgili olur. Koca olmaz... Gazeteci koşar, eşi taşır. Koşamıyorsa, bil ki, taşınmıyordur.

Kadın-kız meslektaşlarımı tenzih ediyorum; hakikaten Allah’ın cezası adamlardır
gazeteciler... Güler yüzlü nalet. Nüfus kâğıdı eskir, ruhu büyümez. Profesyonel serseri...
Utanır, uslanmaz. Benim bildiğim, en zor meslektir gazeteci eşi olmak... Okulu da yoktur.
Maceranın bizatihi kendisidir; kayalara çarpa çarpa, fırtınalarda boğuşa boğuşa öğrenilir.

Çekilecek kahır değildir...

Ne yaparsın ki, kaderdir.

Gönüllü olduğumuzu inkar etmiyorum ama iki eli yakamızdadır maalesef bu işin...
Bırakmaz. Ne gece, ne gündüz... Çocuğunun doğumuna yetişemeyen arkadaşlarım var.
Kendi düğününe gecikeni biliyorum. Kızım liseyi bitiriyor, 24 saat onu düşünürüm,
toplasan 5 sene görmedim. Baba diye cep telefonundaki fotoğrafımı taşıyor.

Ertuğrul Özkök, iki tane torun veren kızının kaç senesini ıskaladı dersiniz...
Gülümsün’den başka kim bilir?

Tek şansı var Tansu Hanım’ın, vurmadılar Ertuğrul Özkök’ü... Ne kaldıysa Ertuğrul
Ağabey’den geriye, hâlâ Tansu Hanım’ın... Selefi malum, sıktılar kafasına,
Zincirlikuyu’da... Tanıdığınız dişli gazeteci eşi varsa, sorun, berbattır bu sinsi duygunun



kalleşliğinde yaşamak.

Enis Berberoğlu’na gelince...

Yürekten güç diliyorum ona.

Biz yazarlar, langır lungur yazarak, onun hayatını güçleştirmek için elimizden geleni
yapacağız... Allah, eşine ve kızına, şimdiden sabır versin.

Nedim Şener

Quartiere Inferno

Via Male

Türkçesi?

Cehennem Mahallesi

Kötülük Sokak

Apo’nun Roma’da kaldığı villanın adresiydi bu... Cuk oturmuştu yani!

Moskova’dan Aeroflot uçağıyla Fiumicino havalimanına inmişti. Abdullah Sarıkurt adına
TC pasaportu vardı. Konya’nın Kulu ilçesi Çöpler köyü nüfusuna kayıtlıydı Abdullah
Sarıkurt, Almanya’da işçiydi ve 8 sene önce Konya Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak,
Frankfurt Başkonsolosluğu’ndan yenilediği pasaportunu kaybettiğini bildirmişti. Ancak, Apo
bu sahte pasaportu kullanmadı, gerek duymadı. Ben Abdullah Öcalanım dedi. Çünkü,
İtalya başbakanı D’allema, bildiğin dallamaydı, tezgâh kurulmuştu. Güya gözaltına alındı.
Hapishaneye götürülmesi gerekirken, hastaneye götürüldü. Sarılık teşhisi kondu. Teşhis
sarılıktı ama ortopedi servisinde yatıyordu ve doktorlar kalbinden rahatsız olduğunu
açıklıyordu! Sadece 8 gün sonra, hastaneden çıktı, hapishane yerine, göller bölgesinde
bulunan, Cehennem Mahallesi Kötülük Sokak’taki villaya yerleşti. Ana caddeye çıkışı
olmayan, kepenkli, bahçesinde palmiyesi bulunan, iki katlı, dışardan görülmeyen, zula bi
villaydı. Sahibi Enrico Peli, pilottu, Alitalia’da... Marino emlak ofisi aracı olmuştu. Apo’nun



Roma temsilcisi kordiplomatik plakalı araçla gelmişti, yanında İtalya içişleri bakanlığının
yetkilileri vardı. Aylığı 2 bin 200 dolardan, 1 senelik kira sözleşmesi yapıldı, tiko para
bastırıldı. Villaya uzaktan bakmak bile yasaktı. İtalya iç istihbarat teşkilatı Digos
tarafından korunuyordu, sokağa bariyer, çatıya keskin nişancılar yerleştirilmişti. Apo,
genellikle öğleden sonraları bahçesinde yürüyüş yapıp, kaslarını esnettiği villasında basın
toplantısı yaptı. Digos ajanları, gazetecilerin donunu bile aradı, kalemlerini bile kontrol
etti, teyp, fotoğraf makinesi sokulmadı. Giriş katındaki salon, çanak anten bağlantıları,
uydu telefonları, telsiz, bilgisayar, faks ve mikrofonlarla haberleşme merkezini
andırıyordu. Apo’nun üstünde Calvin Klein gri kadife takım elbise, Ferragamo kravat, çivit
mavisi Enrico Coveri gömlek, ayağında Alman işi sandalet, gri yün tenis çorabı, bileğinde
Suriye hatırası altın kol saati vardı. Antik Roma dönemine ait kitaplar okuduğunu,
Machiavelli’ye hayran olduğunu söyledi. Türkiye ayağa kalkmıştı... İtalyan markaları
boykot ediliyor, ahali makarnaya PKK’lı muamelesi yapıyor, spagetti bile yemiyordu.
Ahaliye İtalyan görünmek için markalarını ellona mellona diye koyanlar ise, yandım Allah
diyor, gazetelere sayfa sayfa “ekmek çarpsın biz Türküz” ilanları veriyordu.

Sonra?

Buhar oldu Apo... Türkiye Başbakanı Ecevit, bugün de gene İsrail Başbakanı olan
Netanyahu’dan yardım istedi, Mossad devreye girdi, Amsterdam Schipol havalimanından
Kenya’ya uçtuğu, Yunan Büyükelçiliği’ne yerleştiği saptandı. Özel uçakla Kuzey Irak’a
gidiyorum zannederken, memlekete hoşgeldin oldu.

Sonra?

İtalya apar topar Ankara Büyükelçisi’ni değiştirdi, eşi Türk olan büyükelçi gönderdi,
İstanbul ve İzmir konsolosları değiştirildi, piar ekipleri kuruldu, partiler verildi, yedirip
içirdiler bizim yalaka basını, kafaladılar. Tesadüfe bakın ki, beş sene önce sıra takımı
Torino’da bile başarılı olamayan Hakan Şükür’ü İnter’e, Fatih Terim’i önce Fiorentina’ya,
hemen ardından Milan’a transfer ettiler. Sempati patlaması oldu, spagetti bile yemeyen
ahali, aniden İtalyano oldu!

Sonra?

Bu arkadaşlar geldi.

Açılım yapıldı.

İtalya cankuşumuz, Yunanistan dostumuz, Suriye kardeşimiz oldu, terörle mücadele



edenlerin alayı hapse tıkıldı, şeref madalyalı subaylar kafasına sıktı, PKK kırmızı halıda
halay çekti.

Ve...

Apo villaya çıkıyor.

Soner Silivri’ye, Mustafa’yla Tuncay hücreye konuyor, Nedim’in evi basılıyor.

Türkiye’nin en dürüst, en yurtsever gazetecilerden biridir Nedim... Rayında yaşar.
Eviyle işi arasında gidip gelen tren rayı... Onur duyulan arkadaş, kusursuz eş, mükemmel
babadır.

Apo’yu koruyan İtalyan gizli servisi vardı hiç olmazsa... Nedim’in evini bizim polisler
basıyor... İleri demokrasi dedikleri bu oluyor.

Ben Apo’nun yerinde olsam... Palmiyeli isterim.

Oktay Usta

Hükümet, gıda kolisi dağıtıyor.

Gazeteler, yemek kitabı.

Uyumlu ikili.

Tabakları çoktan vermiştik zaten.

Tencereleri de.



Çatal kaşığı düzmüştük.

E bi de tarif verelim bari.

Bütün halde duran HSYK’yı dilimleyin, küp küp doğrayın, kendini bırakıncaya kadar
haşlayın, ince ince kıyıp, bir diş müsteşarı ilave edin. Danıştay serttir, kabuğunu sıyırın,
iyice kazıyın, ortadan bölüp, püre haline gelene kadar rendeleyin. Yargıtay’ın kökleri
saplıdır, ayıklayın. Başsavcı zaten komple sap, komple atın, bir baş soğan koyun onun
yerine... Sayıştay’ın çekirdeklerini çıkarıp, kaşığın tersiyle, olmazsa, elinizin tersiyle, ezin.
Anayasa Mahkemesi’ni yıkayın, yağlayın, daldırın parmaklarınızı, pembeleşene kadar
yoğurun. Pirinci çene suyunda ıslatın. Püf noktası... Siyah taşları ayıklıyormuş ayaklarına
yatıp, pirinç kılığındaki ak taşlara dokunmayın, ki, lezzeti kaçmasın...İki çorba kaşığı
hamaset ekleyip, bi tutam davul tozu minare gölgesi serpin. Koyun hepsini bi kaba,
ak’laşana kadar boooolca unlayın, her tarafına bulaştırın.

Avcunuzun içindedir artık.

İstediğiniz kıvama gelmiştir.

Ovalaya ovalaya yuvarlayın.

Nihai şekli verin.

Şimdi geldik terbiyesine...

Yumurtayı kırın. Ak’ını ayırın. Ekşi’yle ak yan yana olmaz çünkü... Ak’ı bozar. Sarısına
damlatın. Başlayın çırpmaya. Nerden geldiğini şaşırsın ekşi... Terbiye olana kadar çırpın.

Kısık ateşte alıştıra alıştıra pişmeye bırakılan köftenin suyundan bi kaç kaşık yedirin ki,
terbiyesi kesilmesin... Tam terbiye olsun, ekşime yapmasın. Hazmı kolay olsun.

Boca ediverin artık üstüne...

Cümleten afiyet olsun.



Ekşili köfte de derler buna.

Siz sakın demeyin.

Terbiyeli olun.

Terbiyeli köfte deyin.

Uslu uslu yiyin.

Ekşili köfte, terbiyeli köfte

Bütün sorunları hallettiler ya...

Sıra yemekleri düzeltmeye geldi.

Geleneksel lezzetlerin korunması için kanun tasarısı hazırlamış arkadaşlar... Bundan
böyle isimleri “genel ahlaka aykırı olmayacak”mış.

E aşçıyı suikastçı diye yakalarsan, şıllık tatlısına orospu muamelesi yapman da gayet
normal tabii.

Kadınbudu köfte mesela...

Selülitsiz olanı makbul.

Dilberdudağı ki...

Şahsen dudak tiryakisiyim.

Yengen var...

Behlül’ün en sevdiği yemek.

Oturtma’ya hiç girmeyeyim.



Hanımgöbeği; piercingli.

Tadı damağında kalır...

Sütlü Nuriye, ban ban ye.

Yemeği yemek yapan salça.

Sen kafayı kırdıysan...

Karpuz bile kalça.

Veya, mercimek... Siz bakmayın masum masum oturduğuna, ver bak fırına neler
oluyor!

Sanırım bu nedenle “Aile salonumuz üst kattadır” yazar lokantalarımızda... Çünkü, alt
katta, domalan mantarı, koç yumurtası, vezirparmağı, kolböreği filan, gırla.

Ve, hadi diyelim, kerane tatlısı adaba mugayirdir... Manisa Milletvekili Bülent Arınç,
neden mesir macunu dağıtıyor her “mart” ayında? Kedi midir ahali?

Madem edepsizliktir nimet üzerine yapılan belden aşağı espriler, koskoca devletin
fındığı gösterip, aganigi naganigi diye reklam yapması nedir?

“Tek parti” olsun.

“Tek adam” yönetsin.

“Tek tip” düşünülsün.

Bunu istiyorsun ama...

İstediğin kadar yoğur.

Bin yıllık mutfak bu kardeşim...



“Terbiyeli köfte”den ibaret değildir!

Tasfiye...

Samsun sigarasının içinden odun çıktığı günlerde... Ayı oynatılırken, salça sürülmüş
ekmek dilimi kemirdiğimiz, şekerli leblebi unu yaladığımız, kalantorların anca 124’e bindiği
ve Anadol’un inekler tarafından yenildiğine inanılan, tencereleri kalaylattığımız, mutfak
zeminlerinin muşamba kaplandığı, arapsabunu kokulu zamanlarda...

Ömer henüz turist bile değilken, Vahi Öz’ün yaşadığı, zavallı Ayşecik’in zengin
babasından habersiz üvey anne yanında büyüdüğü, n’ayır n’olamazlı, damalı taksi
yıllarında... Tatlıses demirciyken... Çamaşır makinelerinin merdaneli, “Neil Armstrong Ay’a
filan ayak basmadı abi, hepsi tezgâh” diye iddiaya girdiğimiz, arka camlara STP
yapıştırdığımız, MTA Sismik-1 Hora’nın uzay mekiği muamelesi gördüğü, Adana’ya “alo”
demek için 6 saat beklediğimiz, cep telefonunu sadece Kaptan Körk’ün kullandığı teknoloji
fukaralıklarımızda... Ümit Besen’in masasının ayağı kırıkken... Muavinli dolmuşçuların
Orhancı-Ferdici diye birbirini solladığı gündüzlerin, yün fanilaları soba askısında
kuruttuğumuz, Barış Manço’nun lambaya püf dediği elektrik kesintili gecelerinde, Arzu
Okay rüyalarımıza girerken... Killing okuduğumuz, Avanak Avni’yle tanıştığımız, Zübük’ün
kaleme alındığı, Pehlevi’nin şah, Şenol Birol’un gol, Kastelli’nin banker, Bedia Akartürk’ün
İzmir Fuarı’nı salladığı, Halikarnas Balıkçısı’nın Bodrumlu balıkçı zannedildiği, Zeki Müren’in
kamyonculara “Gözünüz yolda, kulağınız bende olsun” diye mırıldandığı, sutyenin porno
kabul edildiği dönemlerde... Can sıkıntısından parmaklarımızı şekilden şekle sokarak,
mum ışığının gölgesiyle duvara tavşan yaptığımız, başka eğlencemiz olmadığı için radyoda
kös kös “arkası yarın” dinlediğimiz ve İstanbul’da basılan gazetelerin bırak Diyarbakır’ı,
Bursa’daki bayiye bile anca “arkası yarın” ulaşabildiği zavallılıklarımızda... Doktor Kimble
sanki babamızın oğluymuş gibi Falconetti’ye küfür ettiğimiz, asayişi Komiser Colombo’ya
emanet ettiğimiz, adaleti Avukat Petroçelli’den ibaret sandığımız, Mc Millan’ın AIDS’ten
ölene kadar şorolo olduğunu bilmediğimiz hayal kırıklıklarında... Koç Reeves’ten turnike
atmayı öğrenip, Kunta Kinte gibi zenci olmadığı halde Isaura’nın neden köle olduğunu
kavrayamadığımız, yamuğunu gördüğümüz arkadaşlarımıza “N’aber lan Ceyar” diye
seslendiğimiz, dansözün çıkmadığı... Sadece TRT’nin var olduğu, necefli maşrapa
zavallılığında...

Develer tellal, pireler berber iken... Gazetecileri susturup, gerçeklerin üstünü örtmek,
duyulmasını engellemek belki mümkündü.



İlkokula giden çocukların internette Japonya’yla konuştuğu, saklamaya çalıştığın
görüntülerin şak diye cep telefonlarımıza geldiği, gazeteler yazmasa bile, elektrik su
doğalgaz kira okul sağlık market benzin faturalarının her şeyi tüm çıplaklığıyla yazdığı bir
dönemde... İmkansız.

Ve, dönüp bakıyorum geriye... İktidar yalakası gazeteciler o zaman da vardı ama
“odun”lar sadece sigaradan çıkıyordu en azından.

Müjdat Gezen

Doğru bildiğini, hapse girme pahasına savunan bir adam... Sapına kadar Atatürkçü.
Altı okka yurtsever. Arkadaş. Ağabey. Malını mülkünü sanata harcayan, trilyonlarca lira
ederindeki sanat merkezini, yaşarken, öğrencilerine bağışlayan bir öğretmen.

Usta...

Hayatının son demlerinde maddi sıkıntı içine düşen, evsiz barksız ve yalnız kalan
ihtiyar delikanlılara, sahnelerin çileli emekçilerine elini uzatan, tapulu evlerini onlar için
ücretsiz huzurevine dönüştüren, masraflarını cebinden, sınırsız karşılayan, düzenli doktor
kontrolüne sokan, tüm ihtiyaçlarını ayaklarına getiren...

Kendisinin reklamı yapılmasın, onlar da rencide olmasınlar diye, gazetecilerin o
huzurevinde haber yapmalarına izin vermeyen, asil yürek.

Müjdat Gezen.

Doğduğu değil ama temsil ettiği değerlerin şehri, “zihniyet hemşerisi” İzmir’de, sanat
merkezi açtı... Evet, ekonomisi kasten geriletilmiştir ama baskıya boyun eğmeyerek
hayatın paradan ibaret olmadığını gösterdi İzmir...

Ve, karşılığında Müjdat Gezen’i kazandı. Parayla alamazsın, paha biçilmezdir.



Oradaydım...

Bir yanımda Uğur Dündar.

Bir yanımda Müjdat Gezen.

Kurdelesini kestiğimiz kubbenin adı, Türkan Saylan.

Bakın buraya tekrar yazıyorum, onurla...

Herkes biraz buralıdır.

“Zihniyet hemşerisi” en kalabalık şehir, İzmir’dir.

Ali Poyrazoğlu

“Paradan Atatürk’ü attılar!”

Böyle dedi Başbakan.

Etkilendim hakikaten...

Belediye seçimlerinde İsmet İnönü’ye oy verecektim, vazgeçtim!

Aslına bakarsanız, Merkez Bankası’nın kasasındaki “dolar” miktarıyla övünen, adında
Türk olan tesisleri “lira yerine dolarla” yabancıya satan, “paranın dini, imanı, milliyeti, ırkı,
vatanı olmaz” diyen zihniyetin, Atatürklü parayı savunması sevindirici...

Yine de, paramızın üstünde Atatürk fotoğrafının bulunması, hepimizin Atatürkçü olduğu
anlamına gelmiyor... Yakana Atatürk rozeti taktığında Atatürkçü olmadığın gibi,
cüzdanında Atatürklü para taşıdığında da Atatürkçü olmuyorsun.



Peki ne yapacağız?

Kim Atatürkçü...

Kim değil...

Nasıl ayırt edeceğiz?

Madem laf paradan açıldı...

Tek yolu var...

Amerikan gururu Broadway’de başrol oynamış tek Türk... Fransa’da Fransızca,
İngiltere’de İngilizce, yani Türkçe anlamayana anladığı dilden anlatmasını bilen, değerli
sanatçımız Ali Poyrazoğlu, buldu o yolu...

Diyor ki: “Türk parasının sahte olup olmadığını anlamak için, ışığa tutarız... Eğer içinde
Atatürk varsa, o para gerçektir. İçinde Atatürk yoksa, sahtedir. Ne mal olduğunu anlamak
için, insanları da ışığa tutun... İçlerinde Atatürk yoksa, sahtedir... İçinden Atatürk
geçmeyen insanlara paye vermeyin, iltifat etmeyin.”

Gazanfer Özcan

Sene 2002...

AKP iktidar oldu.

Eşi hastalandı o sene...

Acayip masraf çıktı.

Üstüne kendi hastalandı.

By-pass oldu.



İki defa.

Doktora para...

Hastaneye para...

İlaca para...

Vergisini ödeyemedi.

30 bin lira.

Faiz, faiz, faiz...

Oldu, 300 bin lira!

Başbakan’a gitti, anlattı.

Başbakan dinledi, notlar aldı.

Hikaye...

Sene geldi 2009’a.

Borç oldu, 500 bin lira!

“Ne olacak bu işin sonu?” dediler...

Şunu dedi:

“78 yaşındayım, devletimize milletimize hep hürmet ettik, mahçup oluyorum. 78
yaşında hâlâ çalışıyorum, mecburum, kazandığım parayı komple vergi borcuna
yatırıyorum, geçen yıl 110 bin lira yatırdım, sadece faize gitti, anaparadan bile düşmedi.
Eşime, dostuma, çocuklarıma karşı hep rol yapıyorum, neşeli görünmeye gayret ediyorum.
Hayatım boyunca Anadolu’yu karış karış gezdim, yurtdışında devletimi milletimi temsil
ettim, borcum nedeniyle seyahat yasağı kondu, oğlumuz İngiltere’de, gidip göremiyoruz.
Çok ağır geliyor... Büyük üzüntü içindeyim, yaşımız da kemale erdi, vaktimiz yaklaşıyor,
bu gidişle öbür tarafta rahat edeceğiz... Aslında, öbür tarafa gidenlere gıpta ediyorum.”

Ve, gitti Gazanfer Özcan.

Kurtuldu.



Gidiyor beyefendiler birer birer.

Hanımefendiler gidiyor.

Dangozlaşıyor Türkiye.

Hırtlaşıyor...

Recep İvedikleşiyor.

Hadi şimdi takın maskeleri...

Hep beraber üzülüyormuş rolü yapalım.

Fazıl Say

“Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil” demiş Fuzuli...

Fuzuli bir iş yapalım bugün.

Türkiye’de...

2 kişiden 1’i Fazıl Say’ı tanımaz.

4 kişiden 1’i piyano görmemiştir.

7 kişiden 1’i piyano nedir, bilmez.

İnanmayan, Tarhan Erdem’e anket yaptırsın...

Üç aşağı beş yukarı, böyle çıkar.

E bu durumda Fazıl Say’ın “Türkiye’den çeker giderim” demesiyle, Japon
İmparatoru’nun “Türkiye’ye gelmem” demesi arasında pek bi fark yoktur.



İster git.

İster gelme.

Ha, Ankaralı Turgut “çeker giderim haaa” deseydi, bir anlamı olabilirdi.

Ne demiş Beethoven?

“Arabada beş, evde on beş.”

Siz bakmayın, iktidara bindirdi diye “Fazıl şöyle değerli, böyle değerli” diyenlere...

Madem Fazıl Say bu ülkenin en değerli sanatçılarından biridir... O halde neden, bugüne
kadar bir kez olsun piyanosuyla manşete çıkmadı da, Hande Ataizi’nin kolunda manşete
çıktı?

Halbuki...

Mesela yarın sabah.

Bi uyanıyoruz, uzaylılar gelmiş!

İstilaya değil...

Tanışmaya.

Deseler ki bize, “Bin yıldır burada otuyorsunuz birader, ne yaptınız bunca zaman,
gösterin de görelim...”

Metrobüs göstersen...

Adam zaten uzaydan gelmiş, uçuyor.

Kıtaları bağlıyor diye köprü göstersen.

Komik.

Para desen... Kömür bulgur filan.



Ona ne?

Ne yapabilirsin...

Bence, Münir Nurettin dinletebilirsin.

Osman Hamdi gösterirsin.

Yunus okursun.

Mercan’a üfletirsin.

Fona da, Kani Karaca verirsin.

“Etrafın böyle göründüğüne bakma, bir de Ara Güler’in gözüyle bak” dersin... Hoca Ali
Rıza’nın, İbrahim Çallı’nın, Nurullah Berk’in, Fikret Mualla’nın, Bedri Baykam’ın eserlerini
dizersin... Karşısına oturtursun.

Fazıl Say’la tanıştırırsın.

Ama dedim ya, uzaylılar gelirse.

Yeni bir Atatürk gelmeyeceğine göre... Uzaylılar gelene kadar Kahtalı Mıçı ile idare
ediverin.

Ev alın bu arada...

Araba alın, dolar biriktirin, altın istifleyin.

Çocuklarınıza bu “değer”leri öğretin.

Sakın tiyatroya, baleye falan gitmeyin.



Fazıl Hüsnü Çamlıbel!

Türkiye’nin gözü kulağı İstanbul Silivri’deki salondayken, Ankara’da bir başka salonda,
Türk Dil Kurultayı vardı...

Başbakan kürsüye çıktı, Türkçe’nin “ana sütü”ne benzediğini belirterek, “katışıksız ana
sütüyle, şiirler söylediğimizi, fermanlar yazdığımızı, devletler kurduğumuzu” anlattı.

Ve sözü, beş gün önce kaybettiğimiz Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya getirdi...

“Türkçemizin abideleşmiş şairi, sadece şiir solumuş, Türkçe’nin zengin imkânlarıyla bu
topraklarda nehir gibi akıp gitmiştir” dedi.

Sonra da, “Türk Dil Kurultayı’nın manasına uygun olarak, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın
Sanat isimli şiirini okumak istiyorum” diyerek, okudu: “Yalnız senin gezdiğin bahçede
açmaz çiçek... Bizim diyarımızda da bin bir baharı saklar... Kolumuzdan tutarak sen
istersen bizi çek... İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar.”

Salon yıkıldı âdeta... Aralarında Cumhurbaşkanı ve Türk Dil Kurumu Başkanı’nın da
bulunduğu davetliler dakikalarca ayakta alkışladı. Gözler yaşardı...

Tek pürüz vardı.

İkisi de üç isimli ama...

O şiir, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın değil.

Faruk Nafiz Çamlıbel’in!



Hababam Sınıfı

Hafize Ana...

Adile Naşit.

İnsanın inanası gelmiyor ama...

24 sene olmuş öleli.

Ne ekipti be kardeşim...

Hafize Ana.

Kel Mahmut.

İnek Şaban.

Güdük Necmi.

Tulum Hayri.

Domdom.

Hayta İsmail.

Damat Ferit.

Külyutmaz.

Badi Ekrem.

Hele o delirttikleri müfettiş...

“Türkiye fotoğrafı”ydı.

Adile Naşit gelmiyor bi daha ama her tarafımız, hatamızla-günahımızla bizi kucaklayan
anaç Hafizelerle dolu aslında... Yok mu çevrenizde fırlama Güdük Necmi? Paragöz
müdürler de var hâlâ; sert görünen ama yufka yürekli Kel Mahmutlar da... Bak etrafına,
bir sürü İnek Şaban... Fast foodçular Domdom kaynıyor. Çık Bağdat Caddesi’ne, kıçının
kılları ağardığı halde göbeğini içine çeke çeke motora binmeye çalışan Badi Ekremler



dolaşıyor.

O kadar muhteşem harmanlamış büyük usta... İstanbul’u merkez alıp, Anadolu’yu
öylesine gerçekçi gözlemlemiş, öylesine monte etmiş ki tipleri, içinde hepimizin olduğu
kusursuz bir “Türkiye özeti” yaratmış.

Onun için hepimizin lise yılları Hababam’a benzer. Onun için repliklerini bile ezbere
biliriz. Onun için eskimez. Biziz o çünkü... Tulum da biziz, Hayta da biziz, Külyutmaz da
biziz.

Hafize Analarımız var.

Kel Mahmutlarımız...

İnek Şabanlarımız...

Güdük Necmilerimiz var.

Var oğlu var.

İyi de...

Hepimizi anlatan “o Türkiye özeti”nde, din-iman tüccarları niye yok? Güzel ülkemin
güzel insanlarını “senden-benden” diye bölen, aramıza nifak sokan tipler niye yok?

Koca çınar Rıfat Ilgaz unuttu mu onları özete koymayı... Türk insanını bu kadar iyi
tanıyan, ciğerini bilen birinin bu hatayı yapması mümkün mü? Bence değil...

Peki nedir?

Yoktu bunlar!

Aramızda yoklardı.

Soru şudur o halde...



Kim ekti bunları aramıza?

Suna Pekuysal

Yıldız kaydı...

Dilek tut hemen.

Aman kimseye söyleme ha!

Dileğin olmaz sonra.

Yıldız mıldız kaymaz halbuki.

Göktaşı o.

Atmosfere girerken, yanar.

Yalandan iz bırakır ardında...

Gecenin geçici karanlığında.

Bilmiyordun belki...

O yüzden tutmaz dileklerin!

Çünkü, yıldız dediğin...

Yeryüzünde kayar aslında.

Sahici izler bırakarak...

Yüreğimizde, hafızamızda.



Bak, Orhan Günşiray gitti mesela.

Göz açıp kapayana kadar...

Suna Pekuysal da.

Sen tırışkadan dizileri seyredip, yıldız sandığın, yanmasıyla sönmesi bir olan
göktaşlarına dilek tutarken, farkında değilsin, uzay gibi boşluklar oluşuyor hayatımızda...

Ayhan Işık, Sadri Alışık, Vahi Öz, Necdet Tosun, Cevat Kurtuluş, Danyal Topatan, Erol
Taş, Önder Somer, Belgin Doruk, Kadir Savun, Hulusi Kentmen, Aliye Rona, Nubar
Terziyan, Adile Naşit, Sami Hazinses, Neriman Köksal, Mürüvvet Sim, Bilal İnci, hangi
birini sayayım ki? Gitti mi, gelmiyor yerine yenisi...

Siyah-beyazdılar ama...

Rengârenktiler esasında.

Onun için Ediz Hun’u, Filiz Akın’ı her gördüğümde dilek tutarım ben, Türkan Şoray’ı,
Hülya Koçyiğit’i, Cüneyt Arkın’ı her gördüğümde... Göksel Arsoy’u, Ekrem Bora’yı, Fatma
Girik’i, İzzet Günay’ı gördüğümde, gözlerimi kaparım, mırıldanırım... Allah onlara uzuuun,
sağlıklı ömür versin; bizi göktaşlarıyla baş başa bırakmasınlar diye.

Polat Alemdarcık...

Ne güzel ülkeydi burası kardeşim...

Ne güzel ülkeydi.

Masum.

Sakin.

Huzurlu.



Hayallerimiz vardı...

Umutlarımız...

Siyah beyaz filmlerimiz vardı.

Anam elimizden tutardı, ağabeyimle benim... İzmir’in imbatı vantilatör gibi ufak ufak
üfürürken, Kahramanlar’daki açık hava sinemasına giderdik, yürüyerek... Tabanvay yani.
Gazoz falan alırdı babam, eğer uslu durursak... Ufacık sinemada bir kamyon çiğdem
yenirdi, çıt çıt çıt... Hastasıdır İzmirli çiğdemin... Hani şu, sizin ayçekirdeği veya kısaca
çekirdek dediğinize... Ve, ışıklar sönerdi.

Ayşecik vardı.

Ömercik.

Sezercik.

Sakin, huzurlu, masum Türkiye’nin, vicdanı olan çocuklar...

O efsane replik mesela...

“Anneciğim... Melek yüzlü anneciğim... Hasta olma sen anneciğim... Ben büyüyünce
doktor olucam, sana ilaç getiricem anneciğim...”

Burnumuzun direği sızlardı...

Cız ederdi yüreğimiz.

Kâğıt mendiller yoktu o zaman... Babam, ütülenmiş, derli toplu katlanmış mendilini
çıkarırdı arka cebinden, anama uzatırdı usulca... Valide zaten perişan.

Ben en çok Sezercik’i severdim onların arasında... Kendisi açken bile elindeki
lahmacunu sokak köpeğine yediren yufka yürekli yaşıtımı... Veremli annesine bir tas çorba
parası bulabilmek için şeker satan kahramanımı... Alamadığı balonlara iç çekerek bakan
hüzünlü arkadaşımı... En çok onu severdim. Aman ne kızardım o gaddar üvey babasına,



size anlatamam.

Sonra aniden...

Geçiverdi yıllar.

Göz açıp kapayıncaya kadar.

Sezercik, 40 yaşına gelmiş.

Dün duyuyorum...

Otomobilini durdurmak isteyen polisle çatışmış. Üç kilometre süren kovalamacada,
cayır cayır kurşun yağdırılmış karşılıklı... Önce izini kaybettirmiş. Sonra yakalanmış. Meğer
aranıyormuş... Uyuşturucu kaçakçılığından... Evine yapılan baskında, kokain, tabanca ve
Kalaşnikof bulunmuş. Bizim Sezercik büyümüş... Polat Alemdarcık olmuş!

Halbuki ne güzel ülkeydi burası...

Masum. Sakin. Huzurlu.

Hayallerimiz vardı...

Umutlarımız...

Siyah beyaz filmlerimiz vardı.

Şimdi elimde kâğıt mendil, şu repliği arıyorum renkli filmlerde, televizyondaki vurdulu
kırdılı rengârenk dizilerde... Ne oldu bize kardeşim? 30 yıl içinde böyle... Ne oldu bize?

Defne Joy Foster

Defne’ye gittim.

Sohbete...



Hepinize selamı var.

En önce Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Örsan Öymen ve Ufuk Güldemir gelmiş yanına...
Çetin bey, her zamanki gibi zarif, “ardından yazılan iğrençlikler için, basın mesleği adına
senden özür dileriz” demiş... Abdi bey de, iman tahtasındaki mermi deliklerini gösterip,
“bozma moralini kızım” demiş, “benim katilimi bile ekrana çıkarıp sırtını sıvazladılar,
boşver.”

Defne ağlamaklı olmuş tabii.

Bi bakmış ki, Vehbi Koç’la Sakıp Sabancı geliyor, ellerinde kırmızı karanfil, yanlarında
Erdal İnönü... Sakıp ağa meşhur esprileriyle yüzünü güldürmüş Defneciğin... Hatta, Erdal
bey kendisi için “E.T.” diye yazdıklarını hatırlatıp, “siyasette hırsızlık yapmadığım için beni
uzaylıya benzettiler herhalde” deyince, o her daim ciddi Vehbi bey bile basmış kahkahayı.

Siyasetin öbür namuslu insanları gelmiş sonra... İsmail Cem’le Yıldırım Aktuna,
Mehmet Gül’le Behice Boran, biri sağdan biri soldan... E başbakansız olmaz, peşlerinde
sarı-lacivert atkısıyla Şükrü Saracoğlu... Tam mevzu n’olacak bu memleketin hali’ne
geliyormuş ki, ee-eehh bırakın şimdi siyaseti miyaseti diye güle oynaya gelmiş oturmuş
çılgın kızlar Aysel Gürel’le Duygu Asena... Kollarında iki yakışıklı, Uzay Heparı’yla Kerim
Tekin.

Ardından yıldız yağmuru başlamış, sağanak âdeta... Ayhan Işık, kankası Sadri Alışık,
küçük hanımefendi Belgin Doruk, güzeller güzeli Cahide Sonku, Orhan Günşıray, Tanju
Korel, Bilal İnci, Ömer Kavur, bi bakmış, Kemal Sunal geliyor... Gözlerine inanamamış
Defnecik, bi bakmış, Muhsin Ertuğrul, Muammer Karaca, Selim Naşit, Savaş Dinçel, Ahmet
Kutsi Tecer, Kerem Yılmazer, Lale Oraloğlu ustalar, hepsi etrafında, kucaklıyor, moral
veriyorlarmış.

Hatıralar... Film şeridi gibi.

Şaşırıyorsunuz belki ama geleni gideni eksik olmuyormuş Defne’nin... Ruhi Su çalıyor,
türkü ana Zehra Bilir söylüyormuş, Neriman Altındağ Tüfekçi, Perihan Altındağ Sözeri,
hatta Safiye Ayla, gururla alkışlıyormuş gazinocular kralı Fahrettin Aslan... Büyük



ressamımız Nuri İyem, edebiyat çınarlarımız Orhan Kemal, Behçet Necatigil, Fakir Baykurt,
Mehmet Emin Yurdakul, Tomris Uyar, Necati Cumalı, hiç yalnız bırakmıyorlarmış.

Avanak Avni’nin babası Oğuz Aral, kardeşi Tekin Aral, matrak gırla... Aman orada bile
depremi unutma Aykut Barka, pazara kadar değil mezara kadar Kazım Kanat, Eşfak Aytaç,
Gündüz Tekin Onay, sabah yürüyüşüne davet etmiş atletizmi sevdiren adam Cüneyt
Koryürek, Kenan Onuk, koç Aydan Siyavuş, kaptanların kaptanı baba Hakkı Yeten, Yusuf
Tunaoğlu, Şeref Görkey, vınnnn diye geçmiş yanından el sallayarak Renç Koçibey...
Kabadayıların şahı Dündar Kılıç bile gelmiş hoşgeldine, bi elinde tespih, bi elinde çikolata.

Görünce ayağa kalkmış herkes...

Türkan Saylan.

Sarılıp, öpüşmüşler... “Boşver güzel kızım” demiş, “Benim arkamdan fahişe dediler,
dinsiz dediler, terörist dediler, sen bu ülkenin çocuklarının kalbinde çiçek gibi açtın,
boşver.”

Çünkü.

Türkiye’nin en popüler mekânı neresidir diye sorsalar bana... Zincirlikuyu’dur.

Hepsi orada...

Ve, “son durak” derler oraya.

Halbuki, sadece yukarıda saydığım değerlerini değil, örfünü, âdetini, insanlığını yitirdi
bu ülke... Rahmetlinin ardından kötü söz söylememe geleneğini yitirdi. Aklını yitirdi.

Asıl “son durak” budur.

Her şeye rağmen...



Mutlu gördüm Defne’yi.

Yalnız olmadığını hissetmişti.

Elimdeki “testi”ye ilişti gözü...

İrkildi.

“Su” dedim...

“Sevenlerinden getirdim...”

Gülümsedi.

Hepinize selamı var.

Emmioğlu Geronimo

THY kızılderililere kafayı taktı. Kurtlarla Dans eden arkadaşa reklam çektirmişlerdi,
şimdi de, kabileleri uçağa doldurup getirdiler... Totem Hava Yolları mübarek!

Kızılderilileri karşılayan, kızılderililerden sorumlu devlet bakanımız, nostaljik bi giriş
yaptı, “Biz sizi Tom Miks’ten tanıyoruz, hani nişanlısı var Suzi... Yu nov Tom Miks?” dedi.

Halbuki, Tom Miks İtalyan.

Mevzu Dakota’da geçiyor ama çakma Amerikalı... Onların çizgi kahramanı olsaydı, 150
kere filmini yaparlardı, Superman, Batman, Spider Man gibi... Üstelik, küfür etsen daha
iyi, çünkü, silah zoruyla kızılderililerin toprağına oturup, onların canına okuyan biri Tom
Miks.

Yine de şükretmek lazım tabii.

Biz ona Tom Miks diyoruz...



Orijinal adı, Yüzbaşı Miki.

“Giyinik olduğunuz için tam seçemedim ama biz sizi miki filmlerinden tanıyoruz” da
diyebilirdi... (Ki, miki de onların bildiği sevimli fare değildir aslında, Almancadır!)

Ya da, maazallah “Biz size biniyoruz” da diyebilirdi... Çünkü, fakir fukara garip gureba
partisi AKP’nin iktidar olmasıyla beraber, Ankara caddelerinde boy gösteren Kızılderili
kabilelerinde patlama oldu. Cherokee’lere, Cayenne’lere, Corvette’lere binen binene.

İşin kabak tadı veren tarafı, kızılderililerin memlekete gelişiyle birlikte, aynı terane
tartışılmaya başladı gene... Kızılderililer Türk mü?

Bence Türk.

Niye derseniz...

Amerika kimindi?

Onların.

İngilizler geldi, oturdu.

İtalyanlar geldi, oturdu.

Hollandalılar geldi, oturdu.

Çinliler geldi, oturdu.

İspanyollar geldi, oturdu.

Araplar geldi, oturdu.

Afrikalılar geldi, başkan oldu.

72 millet yerleşti...

Bi kime yer kalmadı birader?



Manitu’nun kerizlerine!

Bizizdir onlar.

Hatta, onların tıpkı biz, bizim tıpkı onlar olduğumuzu gösteren bir de atasözleri var:
“Eğer gölgelerin boyu insanların boyunu geçmişse, o topraklarda güneş batıyor demektir!”

U2

Mehmet Celalettin.

1899 doğumlu.

Diyarbakır Ulu Camii’nde müezzindi... Mustafa Kemal, Diyarbakır ziyaretinde ezan
okurken duydu onu, çağırdı yanına, musikiyle ilgilenmen lazım, dedi. Aklına girdi. Yerel
türküleri derlemeye, söylemeye başladı. Ahalinin teşvikiyle İstanbul’a gitti. Plak yaptı.
Patladı... Davet edildi, aklına müziği sokan Mustafa Kemal’in sofrasında türkü söyledi.
Şark bülbülüsün sen, demişti Mustafa Kemal... Soyadı kanunu çıktı, adını da soyadını da
değiştirdi, “Celal Güzelses” oldu. Esmerim biçim biçim’i derleyen odur... Hele yar zalım
yar’ı efsane yapan da.

Sene 1943.

Nuri Kaçtaş doğdu.

Urfa’da.

Yüreği türküyle atıyordu, “Celal Güzelses” hayranıydı, onu dinleyerek büyüdü, 13’ünde
söylemeye, 14’ünde saz çalmaya başladı. 16 yaşındayken, Adana, Antep pavyonlarının
aranan ismi olmuştu. Rakıya meze olarak kalmaya niyeti yoktu, İstanbul’a geldi, Balat’ta
oturan ablasının yanına yerleşti, Ayvansaray kayıkhanelerinde, Aksaray kahvelerinde
söyledi, yaşı 18’e gelince, İstanbul Radyosu’nun sınavına girdi, anında kazandı. 1964’te
yolu İskenderun’a düştüğünde, “Yılmaz Tatlıses”le tanıştı. Nuri’den 2 yaş küçük olan
Yılmaz, İskenderun Halk Evi’ndeki kurslarda saz çalmayı öğrenen, söz yazan, beste yapan
bi ozan’dı... Dinledi Nuri, bayıldı. Al bunları sen söyle, dedi Yılmaz... Nuri, Yılmaz’ın 5



eserini plak yaptı ve patladı. Profesyonelliğe geçince, “Celal Güzelses”ten esinlenerek,
“Nuri Sesigüzel” yaptı soyadını.

Mehmet Celalettin, soyadına “güzel” ve “ses”i ekleyen ilk sanatçımızdı. Onun peşinden
yürüyen Nuri, ikinci... Yılmaz ise, orijinal, tatlı ve ses’ti.

1945’te Malatya’da doğmuştu. Dedim ya, ozan’dı ama amatör... Nuri’ye verdiği eserleri
patlama yapınca, cesaretlendi, askerden döner dönmez, 1967’de İstanbul’un yolunu tuttu.
“Celal Güzelses” ve “Nuri Sesigüzel” o dönemlerde halk müziğine karşı olan ukala
dümbeleklerini susturmuş, türküye kapalı olan yolları açmıştı... O atmosferde imkân
buldu, plak yaptı, patladı... Çok değişik bi tarzı vardı, arabesk dediler. Medya bugünkü
kadar yaygın olmadığı için, gençlerimizin çoğu tanımıyordur ama 100’den fazla sözü,
300’den fazla derlemesi olan, köşe taşlarımızdan biridir Yılmaz Tatlıses... Sıkı durun,
yüzlerce sanatçının söylediği, seni sevmeyen ölsün, onundur... Mavi mavi de.

Bugün hâlâ, genç sanatçıların elinden tutan, aktif şekilde çalışan, eser veren Yılmaz
Tatlıses, 1968’de, İstanbul’a yeni gelmiş, tutunmaya çalışan Urfalı bir genci görür; sesine
hayran kalır. Biraz “Celal Güzelses”, biraz “Nuri Sesigüzel”, biraz “Yılmaz Tatlıses” olan bu
gencin ismi, İbrahim Tatlı’dır... Öyle bir Allah vergisidir ki, hepsini aşmaya adaydır. Ona,
hem eserlerini, hem de kendi soyadını verir... İbrahim Tatlı,

“İbrahim Tatlıses” olur.

Paul David Hewson.

İrlanda, Dublin doğumlu.

İbrahim’den 8 yaş küçük.

Henüz 14’ündeyken, nota bilmeden, arkadaşlarıyla grup kurdu, alternatif rock
söylüyorlardı. Ve, büyüdükleri ortamda herkesin lakabı vardı. Benimki ne olsun diye
düşünürken, her gün eli cebinde volta atar gibi arşınladığı O’Connell Caddesi’ndeki
dükkânın adını gördü, Bona Wox yazıyordu. Aşırı gürültüden işitme kaybına uğrayanların
kullandığı ilacın adıydı... Gürültülü müzik yaptığı için, beğendi. Bona’yı Bono yaptı, Bono
Vox O’Connell Street lakabını kullanmaya başladı. Ama pek bi uzundu... Tam vazgeçiyordu
ki, bir arkadaşı Bono Wox’un Latincede “güzel ses” anlamına geldiğini hatırlattı. Kararını
vermişti. Kısalttı, Bono oldu.



Ve, dün...

Bu satırları önceden yazıyorum ama tahminim 80 bin kişi gelir; U2’nun solisti o.

Celal Güzelses, Nuri Sesigüzel, Yılmaz Tatlıses, İbrahim Tatlıses, Paul Güzelses.

Farklı coğrafyalarda aynı hor görülmeyi yaşayan, farklı etnik kökenlere, farklı dillere
sahip insanların, aynı sıfatta, “güzel” ve “tatlı ses”te kimlik bulması tesadüf müdür sizce?

Terörle, höt zötle olmaz bu iş... Her kafadan bi sesin çıktığı kakofoniyle, hiç olmaz...
İşte örnekleri yukarıda, dinleyeceğimiz, anlayacağımız “güzel” ve “tatlı ses”lerle olur, olsa
olsa.

Bez bebek

Klavye ağır geliyor bugün bana.

Yazasım mı yok...

Tuşlar mı bi ton yoksa.

G.A. diyoruz ona, kısaca.

Gözüne bant atıyoruz.

Ki, koruyoruz onu güya.

Henüz 15 yaşında.

Var anası babası aslında.

Bakmamışlar.



Geçinemiyoruz filan...

Çocuk Esirgeme’ye bırakmışlar.

Al demişler, sana yuva.

E madem yuva, uçmak istemiş o da... Kanat çırpmış, pırrrr, dolaşmış Adana’nın loş
sokaklarında tek başına.

Sonra bakmış bir pencere, aralık...

Orası yuvaysa, burası da yuva.

Sonra?

“Yakalandı” diye yazıyor gazeteler... Yakalanmak için önce kaçmak lazım değil mi
arkadaş? Halbuki, bahçede ağaç altında otururken buldular onu, kucağında bir bez bebek,
uslu uslu.

Çünkü, bir teyp almış o evden.

Bir saç kurutma makinesi.

Bir de bez bebek...

Kırmızı elbiseli.

Papuçları gibi.

Kocaman kara gözler.

Kıvır kıvır sarı saçlar.

İki yandan örgülü.

Dedim ya, 15 yaşında...

Dalmış oynamaya.



Ve, tabii düşünüyor insan... Kaç paraysa zekatını verip, kurtulabilir miyiz
günahlarımızdan? Yoksulluk denilen kavramı maddiyattan ibaret sanıp, fitrelerle
hafifletebilir miyiz yüreğimizdeki ağırlığı? Ya da ne bileyim... Hayatı sadece para olarak
gördükten sonra, bir ay oruç yerine, iki ay açlık grevi yapsak, artı faydası olur mu
sevaplarımıza?

Sevgi, şefkat denilen hadiseden, hiç yazmıyor mu 365 günlük kar hanemizde?

Bakın bugün tatil, hava pırıl.

Çocuk Esirgeme hemen şurada.

Çıkaralım gözümüzdeki bantları...

Görmenin zamanıdır.

Darülaceze

Ramazan Bayramı’nın hemen ertesi günüydü... Hiç tanımadığım biri, hiç tanımadığım
birinden, hiç tanımadığım sizlere iletmem için, Kurban Bayramı mesajı getirdi.

Odamdaydım.

Gazete okuyorum.

Bi kız arkadaş geldi.

Hiç tanımıyorum.

– Merhaba.

– Merhaba.

– Size bir mesaj getirdim.

– Kimden?



– Tanımıyorum.

– Nasıl yani?

– Bayramda arkadaşlarımla birlikte Darülaceze’ye gittik, ziyarete... Sohbet ederken
nerede çalıştığımızı sordular, söyledik, orada kalan bir beyefendi beni kolumdan tuttu,
elinde Hürriyet gazetesi vardı, açtı üçüncü sayfayı, sizin fotoğrafınızı göstererek, “Yılmaz’ı
tanıyor musun?” diye sordu, “hiç tanışmadık ama aynı binada çalışıyoruz, siz nereden
tanıyorsunuz?” dedim, “tanışmıyoruz” dedi, “söyleyeceklerimi söyle ona, anlar o, gerisini
herkese söyler...”

Söylediği şu...

“Şeker Bayramı diye, bize ha bire şeker, çikolata, baklava filan getiriyorlar, biz zaten
hepimiz şeker hastasıyız, ayıp olmasın diye mecburen yiyoruz, sevindirelim derken
öldürecekler bizi!”

“Önümüz Kurban Bayramı, bu sefer et getirecekler, sağ olsunlar ama bizim aramızda
neredeyse kalp hastası olmayan yok, kolesterolümüz felaket, kavurmayı nasıl yiyelim?”

“Yiyecek içecek sıkıntımız yok, bize burada gayet iyi bakıyorlar, ziyaretimize gelenler
eli boş gelmek istemiyorsa illa, meyve getirsinler bari... Ama meyveyi de kaliteli
almasınlar, yaşımız belli, herkes protez, dişimiz kesmiyor, hafif pörsümüş, ucuzundan
getirsinler.”

Ben hayatımda bu kadar güldüğüm ama bu kadar utandığım bir başka mesaj almadım.

Yıllardır yaptığım “Darülaceze’de bayram” haberleri geçti gözümün önünden... Hesapta
çok iyi kalpliyiz ya, vicdanlarımıza su serpen o rutin haberler... Güya mutlu etmek için
ağzına lokum sokuşturduğumuz yapayalnız teyzeler, dumanı tüten kavurmaya ekmek
bandırdığımız unutulmuş amcalar... Fona da yapıştır, ikinci bahar müziğini... Sevap bi
nevi.

Yeyin gari!



Halbuki, ne kadar yapmacık, düşüncesiz, hoyrat... Ve, suratıma tokat gibi çarpan bu
mesajdan da dank ettiği gibi, aslında ne kadar şuursuz.

“Anlar o, gerisini herkese söyler” demiş benim için... Bugüne kadar anlamadığım ama
bu dersle öğrenip herkese söyleyebileceğim şu: Cami avlusunda simit kırıntısıyla
beslediğimiz güvercin değil onlar, insan... Bekledikleri, üç dakika samimi sohbet, tek dal
çiçek, hepsi o.

Üstelik, bayramdan bayrama açık görüş yapılan cezaevi de değil, orası... Hem kapıları,
hem de hiç tanımadığı insanları kucaklamak için bekleyen kollar... Hep açık.

Ünlülerimiz...

Utanmaz Adam vardı...

Efsane Gırgır’ın efsane tipi.

Şerefsizin önde gideniydi.

Adı “Şeref”ti.

Oku oku, doyamazdık.

Ceyar çıktı sonra...

Karaktersiz karakter.

Haysiyetsizliğin bini bi para.

Kimi kayınbiraderle yatıyor.

Kimi enişteyi kazıklıyor.

Anında... Edirne’den Ardahan’a herkes tabelasını değiştirdi, “Dallas kafe, Dallas kuaför,



Dallas market” yaptı.

Mükremin Çıtır.

Tirbişon.

Magandanın Feriştah’ı...

İzlenme rekoru kırdı.

Halkımızdan en çok “esemes” alan, gelin oldu; damadı alkol komasından ölü buldular,
kaynana’yı “şehit anası” ilan ettiler... O kadar şarkı yarışması yapıldı, en çok kim sevildi?
Esrarla yakalanan Bayhan! Dizide anne rolünü canlandıran çocuksuz kadın, yılın annesi...
Çikita muz ve nane nane’yle patlama yapan Ajdar, makine mühendisi iyi mi!

Polat Alemdar...

Ailemizin katili.

Geçenlerde bardan çıktı, polis evine kadar eskortluk yaptı. Ahali, mahkemelerle papaz
oluyor, evladına illa Memati adını koyabilmek için... Üniversitede konferans verdiler, inim
inim inledi salon, “Türkiye sizinle gurur duyuyor” diye.

Behlül’e herkes hasta, adam yengesini düdüklüyor. Bir hafta anons yapıldı, “Bihter’e
kocası tecavüz edecek” diye, uzağa gitmeyeyim, benim valide bile misafirlikleri iptal etti,
tecavüz sahnesini kaçırmamak için... Küçük Kadınlar’da kızlar Allah ne verdiyse... Hanımın
Çiftliği, Dallas’ın Adana’da geçeni... Yaprak Dökümü’nde bir zilli gelin var, sanırım finalde
kayınpeder Ali Rıza Bey’le yatacak. Damat desen, dizi dizi, sülaleyi dizdi.

(Televizyonların ahlakını filan denetleyen RTÜK eski Başkanı’nın kumarhane başkenti
Las Vegas’ta Porno Fuarı’nda yakalandığı haberi çıktı bu arada... Eminim yalandır.)

Her kıstırdığını yalan dolan yatağa atan, genç kızların rüyası zetina dikiş makinesi değil
miydi, Issız Adam? Organize İşler, alayı oto hırsızı... Yahşi Batı’da Cem Yılmaz, bildiğin



dolandırıcı.

Sporcularla ilgili belgesel yap mesela, kimse seyretmez... Pascal Nouma sahanın
ortasında şortunu indirdi, televizyon yıldızı oldu, reklamı bile yapıldı.

Recep İvedik?

Öküzün önde gideni.

Gişe rekortmeni.

Sabahtan beri telefonlarımız susmuyor, “Mehmet Ali Ağca’yı ekrana çıkanlara iki çift laf
edin” diye... Onu çıkarmasınlar da, kimi çıkarsınlar şekerim?

Mavro

Siyah Türk.

Beyaz Türk.

Pek moda bu aralar.

Dinci siyasetçiler kendini zenci ilan ediyor, rakiplerini beyaz olmakla suçluyor. Tarikat
ve cemaatlerin de, aslında, siyah Türklerin sivil toplum kuruluşu olduğu iddia ediliyor.

Beyaz Türk’ten kasıt, eğitimli, zengin, burnu büyük kokoşlar... Siyah Türklerin ise, yer
sofrasında bulgur kaşıklayan, ezilmiş garibanlar olduğu varsayılıyor.

Dolayısıyla, fakir fukaranın gözüne şirin görünmek için “siyahi maske”ler takılıyor,
parmağına kuru soğan büyüklüğünde pırlanta takanlar “çakma siyah” pozlarına bürünüyor.



Halbuki, bu ülkenin orijinal siyah’ları var... Ve hepsi, Türkiye’nin modern, aydınlık yüzü.

Esmeray mesela... Avni Dilligil, Muammer Karaca, Haldun Dormen, Nedim Saban
tiyatrolarında oynadı, sinema filmlerinde, televizyon dizilerinde rol aldı, bugün bile hâlâ
ezbere bildiğimiz şarkıları söyledi. Tarikat-cemaat işlerinde hiç görmedim ben rahmetliyi.

Sait Sökmen, Devlet Opera ve Balesi’nin baş baleti, ilk Türk koreografı, Devlet
Tiyatroları Çağdaş Dans Grubu kurucusu, bale öğretmeni, yönetmen... Hani yer sofrası?

Sibel Sürel, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin baş balerini... Kuzgun Acar,
heykeltıraş, çağdaş Türk heykelinin tartışmasız öncülerinden... Tuğçe Güder, best model
of the world.

Sadri Usuoğlu, Beşiktaş’ın efsane kalecisi, Robert Kolej mezunu, futbolun yanı sıra
basketbol oynadı, 1936’da Yunanistan’la yaptığımız ilk basketbol milli maçında ilk 5’teydi,
1936 Berlin Olimpiyatları’na katıldı, Beşiktaş’ın ve A Milli Futbol Takımımızın teknik
direktörü oldu. Beşiktaş’a armasında ay-yıldız, yani Türk bayrağı taşıma onurunu, o
kazandırdı.

İstersen albino ol... Ben ak’ım demekle ak olunmuyor, asıl bu saydığım isimler
memleketin yüz ak’ı.

Melis Sökmen, jazz, soul, blues... Mustafa Olpak, Tariş direnişine katıldı, sağcılar
tarafından kurşunlandı, vuruldu, 12 Eylül’de içeri tıkıldı, aktivist, yazar... Yasemin
Esmergül, sinema ve ses sanatçısı... Tuncay Vural, Türkiye dans kralı, gym eğitmeni...
Defne Joy Foster, rahmetli.

Hadi Türkmen, Fenerbahçe’de yöneticilik, Futbol Federasyonu’nda Asbaşkanlık yaptı,
bugün Türkiye’de ampute futbol oynanıyorsa, onun sayesinde... Mustafa Yıldız, iki defa
Kırkpınar Başpehlivanı oldu... Ömer Besim Koşalay –sporcuyum diyenler sporcu görsün–
İstanbul güreş şampiyonu oldu, futbola geçti, Galatasaray’da sol açık oynadı, atletizme
geçti, bismillah, 1500 metre Türkiye rekorunu kırdı, sonra, 6 ayrı mesafede 29 Türkiye
rekoru kırdı, 1924 Paris Olimpiyatı’nda ve 1928 Amsterdam Olimpiyatı’nda milli formayla



koştu, gazeteciliğe geçti, 1936 Berlin Olimpiyatı’nı Cumhuriyet gazetesi muhabiri olarak
takip etti, Galatasaray’da yöneticilik yaptı, 1924’te Türkiye’ye eşofman getiren ilk Türk
olduğu için, bugün hâlâ, onun adına Kırmızı Eşofman Kros Yarışmaları düzenleniyor.

Çakma siyah... İyi oku!

Dursune Şirin, Türk filmlerinin unutulmaz Bacı Kalfa’sı... Oğlu, İbrahim Şirin, Türk
sanat müziği sanatçısı, tiyatrocu... Arzu Bekiz, dansçı... Ali Tınaz, hemşerim, BBG Ali
olarak tanıdınız onu, animatör, fitness eğitmeni... Mansur Ark, müzisyen... Ahmet
Turgutlu, sinema afişlerine soyadıyla değil, lakabıyla yazılan, bakkal, polis, kötü adam,
manav gibi üçüncü rollerle devleşen, Yeşilçam’a adını kazıyan Ahmet Kostarika... Neşe
Sayles, BKM Mutfak Ekibi’nde yer alan genç yeteneklerden... İhsan Küçüktepe, nostaljik
Türk filmlerinin bir başka unutulmazı, namı diğer, Çitlenbik İhsan.

Yedi enstrüman çalan, Atatürk Kültür Merkezi Opera Müdürlüğü yapan Cenk Sökmen...
Dalaman’ı Dalaman yapan adam, Musa Siva –hangi tarikattan bahsediyorsun– iki dönem
CHP, bir dönem SHP, üç defa belediye başkanı oldu, son seçimde gene CHP’nin adayıydı.

Vahap Özaltay, İzmir’in gururu... İşgal başlayınca Anadolu’ya geçti, Mustafa Kemal’in
yanında milli mücadeleye katıldı, Galip Hoca lakabıyla Ege dağlarında efeleri örgütleyen
Celal Bayar’ın yanında Yunan’a karşı vuruştu, memleket kurtuldu, atletizme başladı, 1932
Balkan Oyunları’nda 4 çarpı 400 bayrakta milli formayı taşıdı, Altay’da futbol oynadı,
soyadı kanunu çıkınca Altay sevgisinden Özaltay soyadını aldı, milli takıma İzmir’den
seçilen ilk futbolcu oldu, Fransa’ya Racing’e transfer edildi, öyle şık kafa golleri vardı ki,
Fransızlar ona “le tete de Turc”, yani “Türk kafası” lakabını taktı, Ordu Milli Futbol
Takımımızın teknik direktörü oldu, dünya şampiyonu yaptı. Alsancak’ta Vahap Özaltay
Meydanı var ya... İşte o.

200 bin civarında orijinal siyahımız var; mühendis, doktor, eczacı, hepsini buraya
sığdırabilmem imkânsız, tadımlık verdim... Şuralardan gelmişler, şu tarihte gelmişler filan,
merak bile etmezler, özbeöz, ne mutlu Türküm diyene’dir onlar, hatta köylerde ikamet
edenleri Yörük Türkçesi konuşur... Çağdaş yaşamın kaleleri, İzmir, Muğla, Edirne, Mersin
civarında ağırlıklı yaşarlar. İzmir’de dernekleri var. Hıdrellez, Nevruz gibi, baharı
müjdeleyen günü kutlarlar, Dana Bayramı, komşularını da alıp, piknik yaparlar.
Geçenlerde belgesel için röportaj yapmışlar, şöyle diyordu bi tanesi: “Bir Afro-Türk için
İzmir’de yaşamak, rahat, kolay, mutlu ve onurludur, İstanbul’a gittiğimizde bizi kaçak



göçmen zannedebiliyorlar!”

Onlarla büyüdüm ben.

Benim canım kırtikozum, anneannemle komşuydular, Çimentepe’de... Giritlilerle
birlikte otururlar, kız alıp verirlerdi, etle tırnak olmamız ondan... En yakın çocukluk
arkadaşlarımdan biri, Mavro Mustafa... Eşrefpaşa, Beştepeler, Kako, Kadifekale, altını
üstüne getirirdik. Bizimkiler Rumca “siyah” anlamına gelen “Mavro” diye severdi onu...
Onun ailesi de, özellikle yaz bitimi Çeşme’den döndükten sonra Kenyalı’ya benzediğim
için, Giritçe-Türkçe karışımı, “arapaçimu” diye okşarlardı başımı.

Beni büyüten de siyah.

Anasız-babasızdı Muazzez teyzem, İstanbul Çocuk Esirgeme’de büyümüş, okutulmuş,
hemşire olmuş, evlenmemiş, Zeynep Kamil’de çalışmış, emekli olduktan sonra İzmir’e
göçmüş, Alsancak’ta zengin ailelerin bebelerine dadılık yapıyordu. Annemin arkadaşıydı.
Evde doğdum, ele gelinceye kadar, çocuğa nasıl bakılır, yemesi içmesi nasıl disipline
edilir, aşı filan, öğretmiş anneme... Sonra, hemşireliği döneminde bulduğu akrabalarının
yanına, İstanbul’a göçtü, rahmetli oldu. Bütün bebeklik fotoğraflarımda kucağındayım.

Offf of.

Biraderim Mavro Mustafa, herkes okudu ama bu mektup Hürriyet eliyle sana...
Kısmetse oradayım yılbaşında, mesela saat 10’da, buluşalım Kordon’da, bakarsın n’olacak
bu tarikatçılarla memleketin hali diye laflarız, iki tek atınca... Çipuraları hazırla.

Umut

Sevgili babam “yeni yılın ilk bebeği”dir. Nüfus kâğıdında 1 Ocak yazar.



Halbuki, boşver 1’i, ocak bile değildir... Yaşı 60’ın üstündeki pek çok Anadolu çocuğu
gibi, kazık kadar olduktan sonra, anca çıkarılmıştır nüfus kâğıdı... Sorardık babaanneme
mesela, “Emmioğlundan iki güz önce doğdu” derdi. Emmioğlu ne zaman doğdu? Hala
kızından üç kış sonra... Dolayısıyla, nüfus memurunun marifetidir, yalandan doğum
tarihine sahiptir.

Ağabeyime “Yıldırım” adını koymuş, babamın patronu... Ben doğunca da “Şimşek”
koymak istemiş... Dedem zaten fikrini sormuyorlar, için için dolu, “Ben torunuma at ismi
koydurmam” diye isyan etmiş, neticede kafiyeli olsun bari, Yılmaz’da uzlaşmışlar. Uysa da
koymuşlar, uymasa da koymuşlar yani... Pembe zıbın giydirip, “Yıldız” koymadıklarına
şükrederim!

Ve, bu iki nedenle, “yeni yılın ilk bebekleri” ve “isim”leriyle pek ilgilenirim.

2011’in İstanbul’daki ilk bebeği, Beyzanur... Ankara’da Bedir, Bursa’da Muhammed,
Nevşehir’de Yemen, Eskişehir, Balıkesir ve Manisa’da Enes, Trabzon’da Hüsna, Adana’da
Cuma, Aydın’da İkranur, Kars’ta Amine, Erzurum’da Yüsra... Malatya’da Recep Tayyip.

Allah analı babalı büyütsün.

1940’la 60 arası, Mehmet, Mustafa, Ali, Ayşe, Fatma, Hatice gibi, İslami görünmekle
beraber, aslında, dedelerin ninelerin isimleri verilirdi çocuklara... Yeni ve farklı isimler
aranmaz, kalpleri kırılmasın, gönülleri olsun diye, büyükler yaşatılırdı torunlarda.

70’lerde, özellikle kızlarda, köyden kente göçün, popüler kültürün, acı vatan’ın izleri
görülmeye başlandı... Türkan Şoray’ın Türkan’ı, Hülya Koçyiğit’in Hülya’sı, Filiz Akın’ın
Filiz’i, gurbet hasretinin Özlem’i, Ümit’i, Dilek’i, Kader’i yazıldı bebelerin nüfüs kâğıtlarına.

80’lerde çoğunluk tablosu değişmedi ama darbeyle birlikte Deniz Gezmiş’in Deniz’inde
patlama oldu âdeta, Eylem, Özgür, Devrim, Turan, Alp, Asena, Ülkü, Tolga, Kaan, Aybüke,
Uygar, Ulaş, Barış, Mücahit gibi, o güne kadar tercih edilmeyen ideolojik tınılar arttı.

90’larda can modası başladı.



Gelenek ile modern buluştu, dedelere ilaveler yapıldı, Kemalcan, Mehmetcan, Alican,
Mithatcan gibi... Kızlara ise, resmen nur yağdı, ninelere ilaveler yapıldı, Ayşenur,
Fatmanur, Yurdanur... (Onur’larla çok kafa yaptık bu sayede!)

Milenyumla beraber, erkeklerde tek tük de olsa, Ensar, Yasin, Enes, Bilal, Furkan
başladı. Kızlarda ise, dini ağırlık, Rabia, Merve, Sümeyye, Şeyma, Medine, Kübra hayli
sıklaştı.

Ve, 2011’in ilkleri...

Beyzanur, Bedir, Muhammed, Yemen, Enes, Hüsna, Cuma, İkranur, Amine, Yüsra,
Recep Tayyip... İstanbul’dan Adana’ya isim haritası komple değişmiş.

İki şehir hariç...

İzmir ve Diyarbakır.

Enteresan şekilde...

İzmir ve Diyarbakır’da dünyaya gelen ilk bebişlere, aynı isim konuldu: Umut.

Azra

Esra...

Seri katilin ilk kurbanı.

25 yaşında, bankacıydı.

Baba ocağı Adıyaman’da, ailesi, komşuları, mesai arkadaşları tarafından toprağa
verildi.



Ayşe Selen...

Seri katilin ikinci kurbanı.

22 yaşında, öğrenciydi.

Baba ocağı Kütahya’da, ailesi, komşuları tarafından toprağa verildi. Mimarlık okuduğu
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde binlerce arkadaşının katıldığı törenle uğurlandı.

Azra...

Seri katilin üçüncü kurbanı.

30 yaşında, travestiydi.

Onu kimse yazmadı.

Çok ahlaklıyızdır çünkü...

Oğlan çocuklarına tecavüz etmeyi, kız bebeleri koynumuza almayı, ırzına geçerken
öldürmeyi, “Kendi aramızda hallettik” diyerek üstünü örtmeyi, “Bu tür rezaletler haber
yapılmasın” diye basın yasağı getirmeyi iyi biliriz... Travestileri konuşmayı ayıp sayarız!

İzmirliydi Azra.

Asıl adı, Mustafa.

Israrla “Azra” diye yazıyorum, çünkü, bugün duruşması vardı... Azra olarak yaşadığı
hayatını tescillemek, kimliğini değiştirmek için hâkim karşısına çıkacaktı. Kimseye zararı
olmayan, ayrımcılığa karşı mücadele etmek için kurulan “Siyah Pembe Üçgen Derneği”nin
ilk üyesiydi.

Siyah Pembe Üçgen Derneği ve Feminist-İz Derneği’nin Alsancak’taki sessiz oturma



eylemiyle uğurlandı. Kadınıyla erkeğiyle eşcinseliyle, benim güzel İzmirlilerim katıldı.
Sonra? Ege Üniversitesi morgundan dayısı aldı Azra’yı... Çünkü, hepimiz gibi, insan
evladıydı Azra, ailesi vardı. Cenaze namazı, ikindiden sonra, Buca Çamlık Camii’nde
kılındı. Dayısı, ablası, arkadaşları oradaydı... Buca Kaynaklar Mezarlığı’na defnedildi.

Allah rahmet eylesin Azra.

Hakkını helal et.

İzmir sana borçlu.

Niye derseniz?

Azra sayesinde yakalandı o katil... Onu öldürdükten sonra, onun çantasıyla kaçarken
kameraya enselendi, onun telefonunu satarken iz bıraktı... Azra olmasaydı, katil buhardı.

Bitirmeden...

Sadece Azra’nın kimlik değiştirme duruşması yoktu bugün İzmir’de... Bir duruşma daha
var.

Azra’nın üyesi olduğu Siyah Pembe Üçgen Derneği’nin kapatılma duruşması!

Çünkü, rezaletler yazılmasın diye zırt pırt basın yasağı getiren sayın devletimiz,
ayrımcılığa karşı mücadele eden Siyah Pembe Üçgen Derneği’ni kapatmaya çalışıyor.

Mahkemeyi etkilemek suçsa, razıyım; gerekirse travestilerle aynı koğuşta yatarım...
Lütfen, kapatmayın bu derneği... Kimse sahip çıkmıyor, bari birbirlerine sahip çıksınlar. Alt
tarafı “eşit birey” olabilmek için seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Kapatmayın. Lütfen.

Kız babası...



Kapatılmadı.

Siyah Pembe Üçgen Derneği...

Kapatılmadı.

İzmir’de Esra ve Ayşe’yle birlikte seri katilin kurbanı olan travesti Azra’nın öyküsünü
yazmıştım dün... Ve, sayın devletimizin dava açarak, “eşit birey” olmaya çalışan Azra’ların
üyesi olduğu Siyah Pembe Üçgen Derneği’ni kapatmaya çalıştığını anlatmıştım.

Savcı “Olmaz öyle şey” dedi.

Hakim “Tabii ki olmaz” dedi.

Avukatlara gerek kalmadı.

İnsan onur duyuyor böyle savcıların, böyle hâkimlerin varlığıyla... Bu “devlet”te
yaşama ümidimizi yeşertiyorlar.

İnsan önemlidir çünkü...

En önemli.

Hadi gelin, adam gibi adam, bir başka “insan” öyküsü anlatayım size...

Kız babası...

İki kızı var.

İkisi de üniversite öğrencisi.

Biri İstanbul’da okuyor.

Biri ABD’de.

Kendi İzmir’de.



Devlet görevlisi.

Huzurlu, mutlu bir aile.

ABD’de okuyan kız, hem okuyor, hem harçlığını çıkarmak için çalışıyor, bir Türk
patronun yanında... O ne? Başına bi ağrı saplanıyor çocuğun, çok şiddetli, fenalaşıyor,
yığılıyor. Apar topar hastaneye götürülüyor, ki, beyin kanaması... Kızın patronu, babayı
arıyor, baba beyninden vurulmuşa dönüyor. Dedim ya, devlet görevlisi, derhal Vali’ye
çıkıyor, izin alıyor, eşiyle birlikte biniyor ABD uçağına... Eşi, yani anne, emekli polis... 11
saat yol, 111 sene gibi geliyor. Varıyorlar, evladın bilinci kapalı, ameliyata giriyor. Ana
baba, yoğun bakımın kapısında yaşlanırken, o şehirde yaşayan Türkler geliyor, beş kişi, on
kişi, elli kişi, tanımıyorlar aslında, duymuşlar, geliyorlar, geçmiş olsun, yapabileceğimiz bir
şey var mı, dünyanın öbür ucundaki Türkler birbirine sarılıyor, dua ediyor, eğitim için o
şehirde bulunan Türk polisleri geliyor, genç polisler, siz gidin dinlenin, biz bekleriz
diyorlar... Ameliyathanenin kapısı açılıyor, ki, Allah’a şükür, erken teşhis, doğru hastane,
doğru doktor, evlat kurtuluyor. Gözünü açana kadar bekliyor baba, konuşuyor kızıyla, eşini
orada bırakarak, dönüyor Türkiye’ye, İzmir’e... Görevinin başına geçiyor, aklı orada.

Şak...

Esra öldürülüyor.

N’oluyor demeye kalmadan, Ayşe öldürülüyor, İzmir’de herkes diken üstünde, Türkiye
seri katili konuşurken, Azra öldürülüyor... Hepsi 48 saat içinde.

Baba, topluyor ekibini... 48 saattir uyumamış, evine bile gitmemiş, topluyor ekibini,
“Bakın arkadaşlar” diyor... “Bu şehrin insanları bize emanet... Ben kendi payıma bu
öldürülen çocukların ana babalarının yüzüne bakamam, biz bu katili yakalamadan bir
günahsız evlat daha öldürülürse, bu mesleği bırakırım, evinize bile gitmeyeceksiniz,
herkes kendi evladının katilini arar gibi arayacak!”

Ve o katil...

“Evine gitmeyen babalar” sayesinde, bir evladın daha kanına giremeden yakalanıyor.

O baba, Ercüment Yılmaz.



İzmir Emniyet Müdürü.

Aklı kendi evladındayken, bizim evlatlarımız için “evine gitmeyen babalar”ın müdürü.

İnsan onur duyuyor böyle savcıların hâkimlerin polislerin varlığıyla... Bu “devlet”te
yaşama ümidimizi yeşertiyorlar.

Elif...

Zürih’ten havalanan Swiss Air uçağı, Washington’a gidiyordu. Atlantik üzerindeydiler...

75 yaşındaki first class yolcusu, eklemlerini hareket ettirmek için koridorda yürümeye
başlamıştı ki, eski gizli servis elemanı olan koruması yanına geldi, suratı allak bullak,
sadece ikisinin duyabileceği şekilde mırıldandı, “Sayın başkan, iki uçak Dünya Ticaret
Merkezi’ne çarpmış!”

Hani, inanılması imkânsız şeyleri duyunca, “Hadi canım” der gibi müstehzi bi ifade olur
ya, işte o ifade oturmuştu yaşlı adamın mimiklerine... “Pilot sizinle görüşmek istiyor” dedi
koruma... Kokpite girdiler. Uçaklar kaçırılmış, iki tanesi Dünya Ticaret Merkezi’ne, biri
Pentagon’a çakılmış, biri de kayıptı, derhal İsviçre’ye geri dönüyorlardı. “Kanada’ya
inemez miyiz?” diye sordu yaşlı adam, kaptan kestirip attı, “Zürih’e dönüyoruz” dedi, emir
böyleydi.

Pearl Harbor’dan beri ilk kez Amerikan topraklarına saldırı yapılıyordu.

Tarih, 11 Eylül 2001... O yaşlı yolcu, dünyanın etrafında döndüğü dolar’a hükmeden,
Amerikan Merkez Bankası’nın efsane Başkanı Alan Greenspan’di.

Döndü, oturdu yerine, koltuğuna bağlı telefona sarıldı, kaput, hatlar kilit... Yerdekiler



bile birbiriyle konuşamıyordu, havadaki nasıl konuşsun? Düşündü kara kara, 3.5 saat
boyunca... Her gün 4 trilyon dolar pompalayan dünyanın motoru Amerikan ekonomisi
felce uğrayacak, korku “küresel kartopu” etkisi yapacaktı.

Ve, herkesin bi şey desin diye ağzına baktığı kişi, havada, pencereden dışarı
bakıyordu.

İndiler nihayet... Ayağı yere basar basmaz, “Çalışır bi telefon bulun bana” dedi.
Buldular. Amerikan Merkez Bankası Başkanı, tarihi kriz hakkında ilk talimatını verecekti.
Herkes nefesini tuttu. Tuşladı telefonu, saniyeler sene gibi... Ve, “Andrea... İyi misin?”
dedi!

Dünya ekonomisinin en önemli adamı, dünya biraz beklesin demiş ve ilk önce eşini,
sevdiği kadını aramıştı.

9 sene sonra, tarih 2010... Servis otobüsünün penceresinden dışarı bakıyordu genç
adam, mutlu bir gülümseme vardı yüzünde... Yıllarca arazide, zor şartlarda yaşamış,
vuruşmuş, nihayet İstanbul’a tayin olmuş, 2 yaşındaki kızının huzurlu geleceği için hayaller
kuruyordu. Ki, bomba patladı... Tahribi arttırmak için konulan çivilerden biri boynuna
saplanmıştı. Tecrübeli askerdi, vaziyeti anlamıştı, son bir gayretle cep telefonunu çıkardı,
tuşladı...

Atlantik’in ötesinde değil, iki kilometre ötede, lojmanda, Kardelen Elif’in telefonu
çaldı... 10 dakika önce öperek uğurladığı eşi arıyordu. Açtı. “Canım” dedi, sesi gelmedi
maalesef, son nefesi geldi. Feleğin çemberinden defalarca geçmiş olan kahraman çavuş,
felaket anında, son kez ama aslında ilk önce... Sevdiği kadını aramıştı.

Eminim “İyiyim, merak etme” demeye gayret ediyordu... Ve, “Seni seviyorum”
demeye.

Şu an 84 yaşında olan Amerikan efsanesi Alan Greenspan “Türbülans Çağı” isimli
kitabında anlatmıştı kendi öyküsünü... Türbülanstan türbülansa savrulan Türkiye’nin
kahramanı 28 yaşındaki Çağlar’ın öyküsü ise, bırakın kitap olmayı, kıytırık haber olmayı



bile zor başardı.

Halbuki, her terör saldırısı, uçakların gökdelenlere çarpması gibi bi şey aslında... New
York’ta olduğu için daha önemli, Halkalı’da, Şemdinli’de olduğu için daha önemsiz değil.

İster Swissair’in first class’ında dünyanın patronu Amerikalı ol, ister servis otobüsünün
dandik koltuğunda uzman çavuş maaşıyla kıt kanaat geçinmeye çalışan Türk...
Hissettikleri aynı.

Pencereden dışarı bakarak yazıyorum bu satırları size ve çok düşündüm, sonunu
bağlamamaya karar verdim... Yanınızdaysa yüz yüze, uzaktaysa kaldırın telefonu ilk
arayacağınız kişiye; eşe, sevgiliye veya bir türlü açılamadığınız kıymetliye... Ne zaman
gireceğimiz belli olmayan türbülans anının, cümlelerini siz bağlayın.

Çevreye verdiğimiz rahatsızlık nedeniyle özür dileriz....

BİR NEVİ MARLBORO BUNLAR...

AMERİKAN HARMANI.

ÜZERİNDE “ZARARLI” YAZIYOR.

ÖYLE GİZLİ SAKLI DEĞİL.

ALENEN.

NAL GİBİ.

“ÖLDÜRÜR” YAZIYOR.

“DAMARLARI TIKAR” YAZIYOR.

“KALP KRİZİNE, FELÇLERE NEDEN OLUR” YAZIYOR... “KANSER EDER” YAZIYOR...



“SİZE VE ÇEVRENİZDEKİLERE KALICI HASARLAR VERİR” YAZIYOR.

“HAMİLEYKEN İÇERSEN, BEBEĞİNE ZARAR VERİR” YAZIYOR.

DAHA NE DESİN...

“KENDİNİ DÜŞÜNMÜYORSAN, ÇOCUĞUNUN GELECEĞİNİ DÜŞÜN” DEMEK İSTİYOR.

TAHLİL ET...

İÇİNDE JET YAKITINDAN FARE ZEHİRİNE, KARBONMONOKSİTTEN ZİFİRE KADAR NE
ARARSAN VAR... AMA, DUMANINI ŞÖYLE BİR ÇEKTİĞİN ZAMAN, “KEYİF VERİCİ
HAYALLER” YARATIYOR.

ZATEN TEK MAHARETİ BU.

RAHATLADIĞINI SANIYORSUN...

ASLINDA “İNTİHAR” EDİYORSUN.

O NEDENLE “18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE” YASAK... HENÜZ REŞİT OLMAMIŞ
İNSANLARIN KANINA GİRMESİ, ONLARI BAĞIMLI HALE GETİRMESİ DAHA KOLAY OLUYOR.

E HAL BÖYLE OLUNCA...

BEN GÖREVİMİ YAPTIM.

UYARDIM.

“AMAN” DEDİM.

“BIRAK ŞU MERETİ” DEDİM.



SEN BİLİRSİN KARDEŞ...

KIÇINA SOLUNUM CİHAZI TAKTIKLARI ZAMAN, BENİ HATIRLARSIN...

ÇÜNKÜ, BU SAATTEN SONRA, ANCA ORANDAN NEFES ALABİLİRSİN.

TEK RİCAM VAR...

EMEKLİ MAAŞIN YETMİYORMUŞ, TARLADAKİ ÜRÜNÜN PARA ETMİYORMUŞ, HACİZ
YEMİŞSİN, KART FAİZİNDEN BATMIŞSIN, SUÇ PATLAMIŞ, ÇOCUĞUN İŞSİZMİŞ, VERGİ
ÇOKMUŞ, BENZİN PAHALIYMIŞ, İŞLER KESATMIŞ, ŞEHİT TABUTLARI RESMİ GEÇİT
YAPIYORMUŞ, MEMLEKET BÖLÜNMÜŞ, SUYUN AKMIYORMUŞ, KENE ISIRMIŞ, HASTANEDE
REHİN KALMIŞSIN, ZENGİN DAHA ZENGİN, FAKİR DAHA FAKİR OLMUŞ, ELÂLEM GEMİ
ALMIŞ, SEN İSKELE BABASI ALMIŞSIN...

SAKIN OLA, AĞLAMA.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ.




