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    16. yüzyılda yazmış olduğu denemeler (Les Essais) kitabıyla bir ilk oluşturmuştu               

Michel de Montaigne. 

Bu kitabı, vermiş olduğu esin gücünden dolayı  kendisine  adıyorum.                                                                                                                           

 

Bu sayede yazmış olduğum şeye(!) bir ad bulma zorunluluğundan kurtuldum.  

(‘Kedinin Adı Yok’ adı sonradan uydurulmuştur!) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TEŞEKKÜR 
 

            

 

 

Bu bir sorun!.. 

 

Kime teşekkür etsem, muhakkak unuttuğum bir kişi olacaktır.  

  

Kitabımı alan herkese teşekkür ediyorum desem... 

Acaba yalakalık yapmış gibi mi olurum? 

Ya, kitabımı almayanlar, ailemin tavrı ve kitabımı hediye ettiğim kişiler? 

Offff! Ne yapsam bilmiyorum... 

 

Bu sıkıntılı durumdan nasıl çıkacağımı bilen var mı? 

  

 

 

                                       

 

 

  

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ÖNSÖZ 
 

 

‘Denemeler’ tarzında okuduğum ilk eser Montaigne’e aitti.  

Montaigne’ nin ‘Denemeler’ i  çok etkileyici olmakla beraber tam bir Fransız baş 

yapıtıydı : Değerli ama yer yer sıkıcı… 

 

İzin verirseniz bu ‘Denemeler’ adı verilen edebi tarz hakkındaki görüşlerimi sizlerle 

paylaşmak istiyorum. 

Acaba,  ‘Denemeler’ : Bir çeşit deneme yaklaşımından mı kaynaklanır? Eğer öyleyse 

denenen nedir veya kimdir ?  

 

İlk olarak, denenen şeyin, yazarın kendi yetenek veya becerisinin test edildiği bir 

durumu inceleyelim isterseniz…  

Bu durumda, okuyucunun jüri ; yazarın da yarışmacı ya da test edilen bir değer olduğu 

ortaya çıkmıyor mu ? Peki, burada yazarı mı, yoksa yapıtını  mı jüri karşısına 

çıkartıyoruz ?  

Ben, şahsen herhangi bir konuda, ne bir jüri grubunun içerisinde yer almayı ;  ne de 

jüri tarafından eleştirilen bir yarışmacı konumunda olmayı isterim. 

   Dolayısıyla, kişisel özelliklerimi ve yaşam tarzımı okuyucu- ve daha genel olarak,   

   toplum- önünde sergilemeyi tercih etmiyorum.  

Bu seçimim herhangi bir korkuya dayanmaktan çok ; yaşamımdaki huzur kavramına 

verdiğim önemden kaynaklanıyor. 

 

Madalyonun diğer yüzünde ise : Yapıtın kendisi bulunuyor. Ben, her zaman çalışmanın 

değerlendirilmesinin ön planda tutulmasından yanayım. Aksi, takdirde odağı 

kaybedilmiş şaşı bir bakışla konudan sapmak son derece olasıdır… 

Peki, bir yapıtı değerlendirirken onu yaratan şahsiyeti ne kadar görmezden gelebiliriz ; 

veya görmezden gelmeli miyiz ?  

Her iki durumda da bu bir hak veya sorumluluk mudur ? 

 

Yazarın yazın dünyasındaki yeri, gelişmesi ve felsefesi şüphesiz önemlidir. 

Ayrıca, kitap seçiminde bu tür kıstasların göz önünde bulundurulması da önemli    

olabilir. Ancak, ben eskilerin deyişiyle, ifrat ile tefrit (aşırı ile yerinde,yeterli) 

ayrımının iyi yapılması gerektiğini düşünenlerdenim.  

Günümüz sanat dünyasında bu tür ayrımlar  maalesef mümkün olamıyor : İnsanlar 

kendi bireysel sınırlarının farkında olmadıkları için, başkalarınınkini de 



 

 

 

 

hissedemiyorlar. Bunun farkına varmış dahi olsalar, çıkar veya merak gibi unsurların 

kendilerine galip gelmesine izin verebiliyorlar. 

Buna ek olarak, bazen yapıtın sahibi -ilgi çekmek amacıyla- bu tür bir karmaşanın 

içerisinde olmayı özellikle de isteyebiliyor. 

Her şeyin hızla tüketildiği bir dünyada sanat, popülizmin kaygan zemininde ayakta 

duramıyor çünkü.  

Onun varlığını sürdürebilmesi için ilgi çekici hale gelebilmeyi öğrenmesi gerekiyor… 

Ancak, burada da ifrat ve tefrit ayırımının yapılması çok önemli… 

Aksi halde, popüler hale getirilmek istenen sanat ve sanatsal yaklaşımlar popülizmin 

bataklığında boğulma tehlikesiyle karşılaşabiliyor. 

 

Bu konudaki son bir kıstas da okuyucu bana göre… 

Okuyucu, yazarı ve eserini değerlendirirken, bir yandan da yazar,  eseri yardımıyla 

okuyucuyu ve tepkisini değerlendiriyor… 

Bu açıdan bakıldığında, bu durum da bir çeşit deneme olmuyor mu? 

 

Yazarın, okuyucuyu denemesi her zaman masum bir durum olarak görünmeyebilir. 

Bu tür bir yaklaşım, bazı durumlarda, gayri-ahlaki unsurlar bile taşıyabilir bence… 

Öyle ya, talebin niceliğini arttırmak için arzın niteliğini düşürme ahlaksızlığının peşine 

düşmüyor mu kimi sanatçılar ? 

 

Ben, bu konuda, gerçeklere sırt çevirmiyorum ; sadece oyunun adının ve kurallarının 

doğru konmasından bahsediyorum. 

Sınırları belli olmayan bir çıkar mücadelesinin nerede sonlanacağını yalnızca Tanrı 

bilir.   

    

İşte, benim açımdan ‘Denemeler’ böyle bir tarz… 

Belki de herhangi bir yazın tarzına uymadığı için durumu kurtarmak adına icat edilmiş 

bir tür de olabilir ‘Denemeler’. 

Kimine göre bir yazarın başlangıçta yani kendini yazın dünyasına tanıtırken denediği ; 

kimine göre de yazarın ustalığa eriştikten sonra denemesi gereken bir yazın şekli… 

İnanın bimiyorum… 

Bence, ‘Denemeler’ zamanı geldiğinde yazılan bir şey(!)dir. 

 

Ve benim için zamanı geldiği için de bu çalışmayı siz değerli okuyucularıma 

sunuyorum. 

Umarım  ‘Değerli ve eğlendirici’ bulursunuz.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AÇIKLAMA 
 

 

 

 

Tüm kitaplarımda olduğu gibi bu kitap da ‘Mavi Akış’ özelliğine sahiptir.  

Mavi akış :  Yalnızca mavi kelimelerin seçilerek sayfanın tamamının hızla ve 

esprili biçimde okunabilmesidir. 

Bu tasarımdan dolayı hızlı okuyabilmek için özel bir eğitim almaya gerek 

kalmamaktadır.  

Bununla beraber, okuma tembelliğine düşmenize de izin veremeyeceğim için size 

hınzır sürprizler de hazırlamayı ihmal etmedim tabii… 

Bu sürprizleri hemen açıklamamı beklemiyorsunuz umarım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                        ADAB 

 

 

      2004’ün son demlerinde üçüncü atölye (resim) sergimi açmıştım. 

Amacım, işin mutfağını gözler önüne sermekti...  

 

     Sergimin açılış kokteyline davet ettiğim özel kişiler arasında ;  kızımız Öykü’nün 

doktoru da vardı... 

İnsanları rencide etmek gibi bir amacım olmadığından,  doktorumuzun gerçek adını 

kullanmayacağım. İsterseniz kendisine  “A bey” diyelim. 

(ağabey gibi geliyor kulağa....Sorun değil yaşça benden büyüktü sanırım.) 

 

Kişisel duyguları bir yana bırakarak, toplumdaki genel bir davranış bozukluğuna dikkat 

çekmek istiyorum.  

  

     Eşim ve ben, A bey ile ilk defa muayenehanesinde  karşılaşmıştık. ilk 

karşılaşmamızda, gerek insani  yönden, gerekse tıbbi yaklaşımları açısından olumlu 

duygular edindik.  

Ofisinin duvarlarına asılmış yağlı boya resimler resim sanatıyla ilgili olduğunu 

gösteriyordu. Kendisiyle konuştuğumda yanılmadığımı anladım.  

Aradan aylar geçmişti.  Sergi açmak gündeme gelince, kendisini hatırlayarak sergi 

kokteyline davet etmiştim. 

 

     A bey kokteyle gelemedi, ancak  birkaç gün sonra telefonla  aradı. Çalışmalarımı, 

eşiyle birlikte WEB sitemden incelediklerini ve çok beğendiklerini belirtti. 

Resimlerimi, yakından görmek için randevu talep ettiler. Eşim ve ben, uygun bir günde 

atölyede buluşmak üzere kendileriyle anlaştık. 

 

     Randevu günü atölyeme haberli gelen herkese yaptığım gibi bazı hazırlıklar 

yapmıştım.   

Kararlaştırdığımız saatte geldiler.  Kibar davranarak, bir kutu çikolata getirmişlerdi... 

Meğer, o bir kutu çikolatanın bir diyeti varmış, nereden bilebilirdim ki?.. 

Daha sonra karşılaşacağım aşağılamalardan habersiz, A bey ve eşine atölyeyi gezdirdim. 

Resimlere bakarken,  çeşitli ikramlarla onları  rahat ettirmeye özen gösterdim. Aramızda 

hoş bir sohbet başladı.  

Yarım saatin ardından eşim ve kızımız da bize katıldılar. 

 

     Ancak...Ancak, A beyin davranışlarında adını koyamadığım bir tuhaflık vardı..    

Üstüme alınmak istemesem de,  terbiyeden yoksun bir tavır vardı ortalıkta. 

A bey birdenbire ukala kesilmişti başımıza... 

 



 

 

 

 

Yok efendim kendisi de bir zaman resim yapmayı denemiş...Evinde ünlü ressamların 

resimleri varmış... Benden bir resim alsa bile hangi ünlü ressamın resmini yerinden 

indirmesi gerekirmiş... Zaten deseni beceremeyen ressamlar  soyut resme 

yönelmişlermiş,  Gormbrich şöyle dermiş, böyle dermiş gibi bir yığın zırvayı dinlemek 

zorunda kaldık...  

 

A bey, kendi kendine sürdürdüğü bir soru-cevap oyununu oynuyordu. Yalnızca 

sinirlerimizi yıpratmakla kalmadık, aynı zamanda  değerli zamanı da israf ettik.  

Benim açımdan en talihsiz olay ise ;  dibi boş olmasa dahi  sarf ettiğim yersiz ispat 

çabasıydı... 

Her neyse, yarım saatline geldikleri atölyemden 2,5 saat kadar sonra ayrılabildiler 

ancak...Geride mutsuz ve gergin insanlar bırakarak... 

Yanlış anlaşılmasın; onları yine de kibarca ama soğuk bir şekilde uğurlamıştık.  

Bu arada beğendikleri ve almayı düşündükleri birkaç resmi  türlü bahanelerle 

kendilerine vermeme hakkımı kullandım. 

 

     Tüm bunlar bize,  “ADAB”   düşüncesinin  ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. 

Çocukluğumuzda : ‘Görgü Kuralları’ anlamına  gelen “Adab-ı Muaşeret” diye bir 

kavram vardı... 

Bu deyim :  “Yol-yordam”  veya ”usul-erkan”  olarak da adlandırılırdı.  

(Maalesef,  üzeri şapkalı “a” harfim yok! Zaten üzeri şapkalı “a” harfine gerek duyan 

insan da fazlaca kalmadı.) 

 

    Tıbbi bir yardıma gerek duyulduğunda , bu konuda yeterli becerisi ve deneyimi olan 

bir doktorun aranması normaldir. Tedaviye başlamak için, şüphesiz bir zaman 

ayarlaması; randevu gerekir. Ardından  da,  bu tıp insanı tedavi için ziyaret edilir.  

Kimse, yarım yamalak tıp bilgisiyle  karşısındaki doktorun canını sıkma hakkına sahip 

değildir.  

Bizi sabırla dinleme kibarlığını gösteren kişiye saygılı olmamızı sağlayan tek şey  

“ADAB SEVİYE” mizdir. 

Yok, eğer bir doktor tedavi için diğerinin yardımına ihtiyaç duyuyorsa, ukalalıktan uzak 

bir tavır sergilemelidir diye düşünüyorum. 

Haksız mıyım? 

 

     Keza, teknik bir alt yapıya sahip olmadan teknik bir insanı yaptığı işten dolayı 

yargılamak ne kadar doğru olabilir... Üstelik bir de, ofisine gidip çalışma masasının 

üzerine eğilerek yapılan hesaplar konusunda ukalalık taslamak... 

Anlaşılır gibi değil!.. 

İşin sonucunu beğenmeme hakkı vardır;  sonuç  yetersizse  her zaman eleştirilebilir. 

Ancak, bu karşısındaki  kişiye işini  öğretme ve ukalalık hakkını  vermez. 

 

     Peki, sanat söz konusu olduğunda değişen nedir?...Tabii ki hiç bir şey... 



 

 

 

 

Adab ve terbiye mesleklerden bağımsızdır çünkü... 

Ancak, bazı insanlar sanatın salt bir beğeni ve güzellik ifadesi olduğunu sanıyor ve Bunu 

da sanatın bir formülünün olmadığı yaygın inancına bağlıyorlar. 

 

Tabii ki sanatın bir formülü yok! 

Peki, o zaman sanatsal gerçeklik nedir?  

Bir sanat çalışması hangi kıstaslara göre değerlendirilmelidir? 

 

Formülü yok, ama aynı zamanda kendine has kanunlarla şekilleniyor. 

Matematik değil, ama kendi matematiği var. 

Güzelliğin ifadesi gibi görünse de, ifadedeki güzellikle değerlendiriliyor. 

Kuralsızlıktan beslenirken bir yandan da kendi kurallarıyla var oluyor. 

Kafa karıştırıcı mı? 

 

İyi haber : Sanatın formülü vardır ; kötü haber ise formülün kendi içinde gizli olduğudur. 

Formülün laboratuarı binlerce yıllık insanlık tarihidir.  

Sanat : Matematik ve geometrinin en saf halinin, estetik örsünde sabır tokmağıyla 

bıkmadan usanmadan  dövülmesidir diye düşünüyorum. 

Bu formül : Mağaralara kömürle çizilmiş ilk resimde, Mısırın ussal figürlerinde, Fayyum 

portrelerinde, her adımında adeta tarih fışkıran Anadolu uygarlıklarında, eski Yunan’da 

disk atan adamda, Mona Liza’da, David heykelinde, Partenon’da, 5. senfoninin sarsıcı 

notalarında, “Ben sana mecburum” diyen şairin dizelerinde,..,...gizlidir. 

Öğrenecek o kadar çok şey var ki...Ve o kadar az biliyoruz ki... 

 

     Bir emek sonucunda ortaya çıkan her şeyde olduğu gibi bir sanat çalışmasında da 

insanların beğenisinden bahsetmek gerekiyor şüphesiz. 

Herkesin bir sanat çalışmasını  beğenmeme hakkı vardır, beğenme hakkı 

olduğu gibi...  

Çünkü, beğeni kişisel zevklerin paletinde şekillenir ; Şu ana kadar edindiğimiz yaşam 

deneyimleri, dünya görüşümüz, kişisel tercihlerimiz ve varsa tutku ve hayallerimiz o 

çalışmayla aramızdaki çekim kuvvetini doğurur. 

Hatta, kendi biçeminde çalışmalar ortaya koyan birçok sanatçının hiçbir yapıtını da 

beğenmeyebilirsiniz, bu da pek tabiidir. 

Ancak, bu kimseye yargılama ya da  aşağılama hakkını da vermez.  

Çünkü, yaratılan her iyi niyetli çalışma  temelinde emek barındırdığı için saygıdeğerdir. 

 

     Dünyada yaşayan her bireyi ve yaptıklarını –aksi ispat olana değin- en az kendimiz 

ve kendi yaptıklarımız kadar önemli ve değerli görebileceğimiz anlayışta buluşabilmek 

dileğiyle... 

 

 

 



 

 

 

 

 

SEV KARDEŞİM 

 

 

Birkaç gün önce çok sevdiğim bir arkadaşımdan bir e-posta aldım.  

E-posta : Şenay’ın ünlü SEV KARDEŞİM ve HAYAT BAYRAM OLSA şarkılarının 

güftelerini içeriyordu. İlk önce şaşırdım, ve sonra da düşüncelere dalmış buldum 

kendimi… 

 

Şenay, Türk popüler müzik tarihinde iz bırakmış önemli bir şarkıcıydı. 

Bu iki şarkıyı -60’ların sonuna doğru- üne kavuşturmuştu. 

Aranjmanlar çağından günümüze kalan muhteşem şarkılardı bunlar...  

Bir kahvenin 40 yıllık hatırı var lafına çok uyuyor bence.  

 

Aslında, tesadüfler dışında pek de dinlemeyi özlemiyorum bu şarkıları… 

Bu cümle biraz kaypakça oldu, sevmedim…Avrupa Birliği gibi kokuyor nedense… 

Neyse, özlemiyorum değil de istemiyorum demek zorundayım içimdeki delikanlıya 

uyarak… 

Kimse ikircikli duygular  yaşamak istemez ; kim düşmek ister ki yaman çelişkilere 

durup dururken… 

Bu iki şarkı , kaybettiğim sevgililerin anılarıyla çoşturuyor  yalnızlık duygularımı. 

Ölüm gerçeğini tokat gibi vuruyor zihnimin melekelerine. 

Bu iki şarkı, hatırlamaktan korktuğum korkularımı, yani korkmaktan korktuğum 

zamanlarımı vuruyor yüzüme yüzüme…     

  

Yıl 1967 ya da 1968... Şenay "Sev kardeşim" şarkısıyla ortalığı kasıp kavuruyor ve biz 

de Sandıklı'da mavi boyalı ve 3 katlı bir evde oturuyoruz. 

Üst katımızda ; ceza davalarını hızlı sonuçlandırmaktaki yeteneğinden dolayı kendisine 

JET HAKİM adı takılan bir hukukçu ve ailesi yaşıyordu. 

Jet hakim,  insanda çekirge yutmuş olduğu gibi bir izlenim uyandıran kırmızı suratlı  

tıknaz bir adamdı. 

Babamla, meslektaş oldukları için sıklıkla bir araya geliyorlardı. Ayrıca, aile olarak da 

görüşmeye başlamıştık. 

Babam gece geç saatlere kitap okuyan bir insandı. Bu adeta bir tutkuya dönüşmüştü 

onun yaşamında... 

O devirlerde, ekonomi-politikle ilgili olan insanlar genellikle çok kitap okurlardı.  

Bu yüzden, ‘Jet Hakim’,  rahmetli babamı  mahallenin komünisti ilan etmişti her 

nasılsa... 

 

İşin komik yanı, babam her zaman komünizme karşı olmuştu. 

Hatta , şimdilerin moda deyimiyle- ideolojilerin devrinin tükendiğini iddia eden bir 

kişiydi. 



 

 

 

 

Bundan daha da komik olan, babamın bulunduğu zeminin son derece oynak 

olmasıydı...Öyle ki ; fikirleri sağa çalanların gözüne komünist ; sola çalanlarınkine ise 

sağcı olarak görünüyordu.   

Bu arada, babamın insanların kafasını karıştırmakta bir hayli mahir bir kişilik (nev-i 

şahsına münhasır) olduğunu da eklemem gerekiyor. 

İnsanların siyasi kamplara bölünme sürecinin başladığı zamanlardı. 

Küçük yerlerde herkes birbirini bilir, dahası gözlemlerdi. 

Bir memur için birden fazla gazete alabilmek  neredeyse imkansız olduğu için, babam, 

her gün farklı gazete alırdı. 

İnsanlara da hak vermek lazım...  Bir gün Tercüman, başka bir gün Cumhuriyet 

okuyan bir adamın ,çevresindekilerce anlaşılması pek de kolay olmayabilirdi o yıllarda... 

  

İşte böyle yanlış anlamaların zemininde yeşermeye başlamıştı dostlukları babam ile jet 

hakim lakaplı Gültekin beyin...Sonra da ailece görüşmeye başlamıştık. 

 

Annem ve babam akşamları gün aşırı üst kata çıkıyorlar ve beni yalnız başıma 

bırakıyorlardı.  

O sıralarda 8 yaşındaydım...  

Ebeveynim tarafından kendi kendine yetebilen bir çocuk olarak değerlendiriliyordum 

sanırım...  

Annem ve babam yukarı  çıktıktan kısa bir süre sonra, Şenay Yüzbaşıoğlu’nun "Sev 

Kardeşim" adlı 45'liği  çalmaya başlıyordu. 

Dayanılmaz bir şeydi bu, çok kıskanıyordum!.. 

Ardından artan tabak çanak sesleriyle birlikte şen kahkahalar ayyuka çıkıyordu. 

 

BENSİZ EĞLENİYORLARDI...İşte bu katlanılamazdı. 

Ve bensiz eğlenen bu insanlar evire çevire aynı şarkıyı çalıyorlardı. 

  

Sandalyeleri yüksek binalar gibi görüyordum o zamanlar. 

O günlerin üzerine çok güneşler doğdu.  

Üzüntüsüne sürgün ; sevgisine vurgun düştüğüm bu insanları, hatıraların depoziti 

karşılığında zamana emanet ettim istemeden.  

 

Anıların sessiz çığlıkları her emanetle çoğalırken, sevgiyle kızabildiğim, yani kızarken 

de sevebildiğim dostların sayısı sürekli azalıyor ne yazik ki... 

 

Neredeyse yarım asırlık bir serüven haline geldi yaşam!.. 

Bazen, ite kaka sürdüğüm; bazen de gözünden kutsadığım anlar haline geldi bu 

yolculuk... 

"Ah bu şarkıların gözü kör olsun" dese de şair, şarkılar  ait oldukları  dönemin 

tartışmasız şahitleri olur zamanla... 

 



 

 

 

 

 

 

Hani sayı sayarken rakamları nesnelerle ilişkilendiririz ya ; üzerine anı yüklediğimiz her 

şarkı kulaklarımızda canlanır, anıların sahipleri kaybolunca. 

 

 

An, zamanın gergefinde oyalanırken,  portelere  menevişli renkleri düşer zamanların... 

 

Güzel yaşamlar yaratmak için güzel anılar gerek bize...Güzel anılar yaratmak için de 

güzel yaşamlar… 

Ve bir de güzel şarkılar...  

  

Sevgiyle nice yeni yıllara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KOKTEYLLERİME KAR YAĞIYOR 

 

 
     Aslında bu yazımın konusunu Türkiye – AB ilişkileri üzerine olacaktı.  

Konunun başlığı da  “İşin AB’si” (Avrupalılaşma Bunalımı) olacaktı... 

Ancak, devletlerarası hukuk ve politika kuramlarını  çok iyi bilen (!) böyük beyinler  

kafaları kıymalı kapuskaya çeviriyorlar. 

Ben de –çaresiz- konuya sanat tarafından bakmak  zorunda kaldım. 

 

     Çok şükür bu kez kar yağmadı!... 

Gerçi son ana kadar bir kar ve tipi beklentisi vardı ama... (Bir dönem Uludağ’a kayak 

yapmaya gidecek dostlar sergi açmam için ricalarda bulunuyorlardı da...) 

Sergilerime gelen, daha doğrusu kar ve tipi yüzünden (!) gelemeyen sevgili dost ve 

arkadaşlarım mazeret bulmakta bayağı zorlanacaklar anlaşılan... 

Kullandığım kelimelerde gizli bir sitem çabası güdüyorum galiba... 

Bununla beraber, özür telefonlarını yanıtlamak,  inanın beni onlardan daha fazla 

sıkıntıya sokuyor. 

 

     Gelişmiş batı toplumlarında - bilinenin aksine – herkes sanatı sevmeyebilir, ancak 

büyük bir kesim sanat yaratım  süreciyle ilgilerini korumaya özen gösterirler. 

Dolayısıyla, dünyanın yeniden yorumlanması ve şekillenmesinde söz sahibi olurlar. 

 

Özgür ve yaratıcı fikirlerin yalnızca sanat-kültür ilişkisinde yeşereceğine inanıyorum. 

Buna dayanarak,  ‘bilim sanatın yan ürünüdür!’  gibisinden hayli irice bir laf etmiştim, 

bie zamanlar.  

 

     Sisteme dahil olarak, Avrupa’nın yarattığı eko-sosyal sistemden faydalanmak 

istememiz  çok normal...İnsanlar iyi şeyleri isterler... 

Ancak, iyi şeyleri isterken, “O İYİ ŞEYLERİ” üreten sistemleri tanımak ve hatta 

derinliğine anlamak da gereklidir. 

Batı,Rönesansdan önce  skolastik felsefenin yarattığı Engizisyonun prangalarına tutsaktı. 

Bu döngüyü Rönesans ile yani sanatla kırmıştır. Höşgörü ve bilimsel düşüncenin 

temelleri de burada yatar. Tabii, bu arada pragmatik (faydacılık esaslı) düşünce de 

batının mahsulüdür. Bu da kaypaklık ve materyalizmin, yeni çağın değeri haline 

gelmesine yol açmıştır. 

 

     Birkaç örnek saymak gerekirse : Fransa’da Louvre ; İngiltere’de British Museum ; 

İtalya’da Uffizi müzeleri  olmasaydı, acaba bu ülkelerin turizm potansiyeli şimdiki kadar 

artar mıydı? 

Ekonomik sistemleri şimdiki gibi işler durumda olur muydu acaba?... 

 



 

 

 

 

     İstanbul’da, Eczacıbaşı Holding öncülüğünde bir MODERN SANATLAR MÜZESİ 

kuruldu. Acaba kaç kişi biliyor? Acaba kaç kişi, sanatçıların hangi şartlarda  neler 

yarattığını görmeye niyetli doğrusu merak ediyorum... 

 

     Resmi sevmek zorunda değiliz ; çıplak ve kişiliksiz duvarlarımızda kendi 

yarattığımız halüsünasyonlar içinde kıvranmak daha güzel değil mi? 

Heykeli sevmek mübah mı sanki?..Heykel yerine sanayii ürünü prototip bir oyuncak 

koyalım raflarımıza. 

Müziği seviyoruz neyse ki ; onu da seçmeden, kirlenmişliğinin farkına varmadan... 

Okumuyoruz ve öğrenmeye çalışmıyoruz çünkü.... 

Her çeşit müziği dinlerim diyoruz...Bunun anlamı nedir? Yaratılan en büyük hazinenin 

böylesine kirletilmesini –affedin- kabullenmek istemiyorum. 

Hat, tezhip, minyatür zaten çağdışı, gerek yok...Haydi unutalım onları... 

 

     Sanat pahalı mıdır?...Pahalıysa neye göre ve nasıl?..Ucuz olan sadece yiyip içmek ve 

yan gelip yatmak mıdır? İnsan ömrü ucuz mudur? 

Evet, gerek yaratım sürecinden dolayı gerekse tekliğinden (uniqueness) dolayı bir sanat 

eseri –yaygın terimle- pahalıdır. 

Çünkü insanlığın layık olduğu tüm güzellikler pahalıdır. 

 

Hakkettiğiniz kadar sanat dolu bir yaşam dilerim, sevgiyle kalın... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

KALICI OLMAK 

 

 

     Vaktiyle, bilinmez bir ülkenin bilinmez bir şehrinde, sonradan görme çok zengin bir 

adam  yaşıyormuş. 

Yaşı,  yaşlılık sınırlarını zorlamaya başladığında, bir bilgi  yolculuğuna çıkmaya karar 

vermiş. 

Bu sayede, hem içsel sıkıntılarından kurtulacak hem de kalan ömrünü 

anlamlandıracakmış.  

Bu uğurda, gerekirse harcamakla tükenmeyecek servetini feda etmeye bile hazırmış. 

Eflatun’un öğrencilerini  gönderdiği gibi, o da bu yolculuğu titizlikle planlamış : 

Kilometre taşlarının üzerinde : Bilim, sanat ve din gibi yaşamsal öğeleri ifade eden ana 

başlıklar yazılıymış.  

  

     İlk olarak, her biri kendi alanında dünyaca üne kavuşmuş kişileri belirlemiş. 

Ardından-yola çıkan herkesin yaptığı gibi-  yanına alacağı gerekli eşyalarını – özellikle 

para- hazırlamış. 

 

     Planladığı görüşmelerin çoğunu gerçekleştirirken  büyük miktarlarda para harcamak 

zorunda kalmış.  

Bu arada, geçek bilgi ve erdem kadar şarlatanlık gösterilerine de şahit olmuş. 

Yine de, yaşadıkları sonunda elde ettiği kazanımları kaybettiklerine yeğ tutmuş. 

 

     Ancak, daha önce hiç düşünmediği bir ayrıntı, yaptığı planları bozan bir unsur haline 

gelmiş : Özellikle görüşmek istediği ünlülerden bazıları bu dünyayı çoktan terk 

eylemişler meğer. 

Yapmak istediklerinde son derece kararlı olan adamımız, bu can sıkıcı konuya da çözüm 

bulmuş. Bu çözüm : İlgili kişiyle, çalışmalarını / öğretilerini inceledikten sonra sanki 

hala yaşıyormuş gibi, hayali bir görüşme yapmak şeklindeymiş.   

  

     Bu hayali görüşmelerinden birini de Einsteinle gerçekleştirmiş. Hayali Yahudi 

kökenli bir derneğe hayali ve büyük rakamlı bir çek Einstein’i adamımızla görüşmeye 

ikna etmiş. 

Görüşmenin konusu görecelilik (relativite) kavramını tartışmaktan ibaretmiş. 

Bununla beraber, bir araya geldiklerinde, bilim dilinden son derece uzak bir adama 

bilimsel bir kavramı nasıl ifade edeceğini düşünen Einstein, uzun bir sessizlikten sonra 

özetlemiş : “BİR ŞEY KIPIRDIYORDU”... 

Adamımız hemen itiraz etmiş. “Nasıl olur” demiş...”Bilim tarihini kökünden sarsarak 

yeni bir yörüngeye oturtan bu kavram nasıl bu kadar basit ve sıradan bir açıklamayla 

ifade edilebilir.” 



 

 

 

 

Einstein ise : “Bilimin yüzyıllarca araştırmaları sonucunda gelmiş olduğu nokta aslında 

zaten bilmekte olduğumuz bir gerçeği, HAREKETİ açıklıyor ve herşeyi mümkün kılan 

da bu...” diye yanıtlamış. 

 

     Giovanni Pappini’ nin GOG adlı kitabında farklı bir üslupla anlattığı bu hikaye : 

Aslında hayatımızda anlaşılmaz ve karmaşık görünüşlü çoğu olayın farklı bir gözle 

bakıldığında basit açıklamalarla anlaşılabileceğini anlatıyor. 

  

     Sanırım, dünya yaratıldığından beri şekilsel olarak büyük değişikliklere uğruyor 

görünse de öz olarak çok fazlaca şey değişmiyor galiba... 

Dünyayı bizim gibi geleneksel tarzda değerlendiren toplumlarda, kavramlar gerçek 

anlamlarından cüzamlı gibi ayrı düşüyor. Onları bir araya getirmek ise yalnızca 

aydınların boyunduruğu oluyor maalesef... 

 

Kavramların özüne inildiğinde ise algılanan nokta : hiçbir şey olduğundan daha önemli 

ve ayrıcalıklı değil ; biz insanlar bile... 

 

     Konu insan olunca da , ortaya insanın yaşarken ne kadar kalıcı bir yere sahip olduğu 

düşüncesi beyinleri tırmalıyor biraz... 

 

GEÇERKEN UĞRADIM HAYATA mantığı yakışmıyor insan olana!... Dünyaya kalıcı 

ve yararlı şeyler  armağan eden insanlar önemli ve unutulmaz oluyorlar. 

  

Birileri bir çocuk veriyor dünyaya, sonsuzluğu onun gözlerinden görmek için... 

 

Bir diğeri alacakaranlıkta yollara düşüyor o çocuğu büyütmek için... 

 

Bir diğeri bir resim yapıyor başkalarının evlerinde konuk olmak için... 

 

Bir diğeri şarkı besteliyor dinleyenlerin kulaklarıyla duymak için...   

 

Bir diğeri vakıf kuruyor diğer insanların ızdırabını paylaşmak için... 

 

Bir diğeri.... 

 

Birileri bir şeyler yapıyorlar içine kapandıkları dünyalarında... 

Yaşamak ve yaşatmak ; mutlu olmak ve mutlu etmek için... 

Kalıcı olmak için ;  Eser yaratmak için...   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AMERİKAN BEZİ 

 

 

 

Eskiden adına Amerikan bezi denen özel dokulu bir kumaş vardı.  

Bu kumaş hala varsa bile üretiminin oldukça sınırlı olduğunu sanıyorum.    

 

Artık Amerikan bezine talep olmayacağını düşündüğüm için böyle bir sonuç 

çıkartıyorum…  

Çünkü uzunca bir süredir hazır çocuk bezlerini tüketiyoruz.   

 

Evet, hazır çocuk bezleri ortaya çıkmadan  önce,  kumaşçılara (manifaturacılara) 

gidilerek uygun ölçülerde Amerikan bezleri kestirilirdi. Kesilen bu parçalar evde dikiş 

makinelerinde kenarları kıvrılarak bastırılırdı. Buraya kadar sıkıntı yok…  

 

Ancak, asıl sorun yıkanıp ütülendikten sonra çocukların altında bez olarak 

kullanıldığında ortaya çıkardı. Bu kirli (kakalı) bezler şimdiki kağıt bezler gibi katlanıp 

çöpe atılmak yerine temizlenir, yıkanır ve kuruduktan sonra ütülenerek yeniden 

kullanıma hazır edilirdi.  

Eskiyen hiç bir şey işlevi bitmeden gözden çıkartılmaz ve atılmazdı. Aslında “atmak”  

sözcüğü yerine “ihtiyacı olana vermek” deyimi daha  geçerliydi o zamanlar...  

Bu yüzden de dünyamız şimdiki gibi çöplük haline gelmemişti.  

 

Kirli bezleri temiz ve yeniden kullanılabilir hale getirmek pek sevimli bir iş değildi 

şüphesiz... Hatta şimdiki gençler  bu süreci iğrenç bile bulabilirler.  

Süreci tartışmak pek de önemli değil ;  sonuç olarak yapılması gereken bir işti bu.  

Ne zaman bir çocuk bezi  reklamını görsem hep rahmetli babamın anlattığı bir anekdotu 

hatırlarım…  

 

Hikaye : babam hukuk fakültesinde okurken cereyan ediyor. Devletler hukuku alanında 

dünya çapında bir otorite olan Ernest Hirsch’in dersinde hak ve hukuk konusu 

işlenmektedir. Hirsch, Yahudi soykırımından kurtulmak üzere Almanya’dan kaçarak 

Türkiye’ye sığınmış bir yahudi’dir.  Laurel-Hardy aksanıyla ama ciddiyetle sınıfa sorar : 

“İçinizde hak ve hukuk kavramını kim açıklayabilir ?”  Herkes eski Yunan’dan, 

Roma’dan, Babilli’lerden  örnekler vererek konuyu açıklamaya girişir. Belli bir sure 

amfiyi kendi haline tartışmaya bırakır. Neden sonra, doğru ya da tatmin edici yanıtı 

bulamadığı için öğrencileri susturarak konuşmaya başlar Hirsch… 

 

Sesinde hayal kırıklığının yanı sıra şefkat de gizlidir : “Siz nereden bileceksiniz hakkı 

hukuku!.. Hak :  Siz geceleri mışıl mışıl uyurken uykusuzluktan bitap düşmüş bir ananın 

boklu bezleri yıkayan ellerindedir ; hukuk ise o bebeğin , ne yaparsa yapsın o ananın 



 

 

 

 

hakkını ödeyemeyeceğini ifade eden bir olgudur.”  der ve kürsüden inerek amfiyi terk 

eder. 

Eskiden çamaşır ve bulaşıklar da elde yıkanırdı. Şimdi çamaşır kurutmayı bile 

makineyle yapabiliyoruz. Bundan dolayı da devletlerin enerji ihtiyaçları bir türlü 

bitmiyor. Ben televizyonla ilk tanıştığımda 13 yaşındaydım.  

 

Kısıtlı süre ve imkanlarla siyah-beyaz yayınların izlendiği TV’lerdi bunlar… Bu TV leri 

güya  renkli seyredebilmek için dışarı pırtlamış camının üzerine şeffaf renkli plastikten 

kapaklar takardık.  

Bu durumu, şu anda yaklaşık 10 yaşında olan kızıma anlatmakta bir hayli zorlanıyorum ; 

renksiz, kaba formdaki kocaman TV yi aklında canlandıramaması bir yana, TV siz bir 

hayatın olabileceği fikrini bile aklı kbul edemiyor... 

Allahtan “Uzay Yolu-Star Trek” gibi bazı eski filmler koşuyor da  imdadıma,  démodé 

bilgisayar monitörlerini gösterebiliyorum ona… 

 

Teknoloji , her konuda ihtiyacımız olan makineleri sağlarken adeta teslim alıyorlar 

bizi… Eskiden bir erkeği en çok korkutan şeylerin başında çamaşır, bulaşık ve ütü 

geliyordu ; temizlik ve yemek de cabası…  

Tüm bu zorluklar,  bir erkek için bekarlığı sultanlıktan çok cehenneme çeviriyordu. 

Şimdi ise hepsi için makineler var ; makineyle halledemeyeceğiniz hizmetleri satın 

almak için de parayı bastırmak yeterli oluyor. 

  

Öyle ya ; parayı verirsin evini temizletirsin ;  temizleyen bir kadın olmuş, ya da şirket 

olmuş ne fark eder? Paran varsa dışarı çıkar istediğin yemeği istediğin yerde yersin. 

Eğer, evde kalmak istiyorsan açarsın telefonu verirsin siparişi ‘adrese teslim yemeğini’ 

evinde yersin.  

Tüm bunları sağlamak için de sevmediğin bir işte onaylamadığın tarzda gece demeden 

gündüz demeden çalışırsın. Zamanının çoğunu geçirdiğin bir iş yerinde mutlu değilsen 

de zamanla sabırsız veya geçimsiz bir insan haine gelebilisin.…  

Eğer eşin de aynı tarzda çalışıyorsa tam bir felaket…  

Gittikçe azalan zamanını da artan sorunlarını çözmek için kullanmaya başlarsın.  

 

Öyle bir çağda yaşıyoruz ki eşler kavga etmeye bile vakit bulamıyorlar… Her şey 

yolunda gitse bile, çocuğun yetiştirilmesi ayrı bir tartışma konusu... 

Bu alanda harcanan emek ve eforla sanırım bir devleti bile  idare edebilirsin…  

 

Şimdi, eğri oturup doğru konuşalım…  

Bir kadının yapabileceği her şeyi –makinelerle bile olsa- bir erkek yapabiliyorsa ; ayrıca 

bireyler eş olarak  huzur ve özgürlüklerine düşkünlerse o zaman neden evlensinler ? 

Tüm bunlara ek olarak eşlerin ailelerinden ve onların işleri karıştıran etkilerinden dem 

vurmadık bile… 

  



 

 

 

 

Zaten, anlattığım nedenlerden dolayı boşanan çiftleri gören bir bekarın kafası yeteri 

kadar karışmıyor mu acaba?  

 

Sen istediğin kadar Türkiye’nin genç nüfusunu korumak ve sosyal güvenlik 

kurumlarının işlevselliğini arttırmak için (*) vatandaştan 3 çocuk yapmasını iste ; adam 

korkudan evlenmiyor ki çocuk yapsın.   

Velhasıl, Amerikan bezini geçmişte bıraktık ama Amerikan yaşam tarzı bekliyor bizi 

gelecekte... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(*)  Baby-boom : Dünyada 60’ların başındaki nüfus patlamasından dolayı 3 katına çıkan bebek sayısı 

zamanı gelince aynı şekilde iş gücünün ve sosyal güvenlik kurumlarının gelirlerinin de 3 katına 

çıkmasına neden oldu. Bu insanların 2000li yıllarla birlikte emekli olmaya başlamasıyla beraber 

sorunlar da ortaya çıkmaya başladı. Bunun nedeni : Bir sonraki kuşakta nüfüs patlaması olmadığı için 

bu insanların emekli maaşını ödeyecek kaynaklar maalesef  yok!... 

 

 

VATANSEVER 

 

 

Aklıma ne zaman “vatansever” kelimesi düşse zihnim karıncalanıyor... 

Adeta, birbirinin kuyruğunu tutan filler misali bir sürü soru -ağır adımlarla- geziniyor 

zihnimde… 

 

Vatansever kime denir? Vatanını sevmeyen var mıdır? Vatan neden sevilir? 

Milliyetçilikle vatanseverlik nerede buluşur ; ne zaman ayrışır?  Peki vatanseveri kim 

sever ve kim nefret eder ondan ? Vatanseverlik bir bilinç midir, yoksa genlerle mi geçer 

bir sonraki kuşağa ? 

Bunun gibi yanıtlanması gereken sorular… 

 

Bence klişe tanımlardan uzak durmakta fayda var…                                            

Olguları incelerken olabildiğince gözlüksüz bakmaktan yanayım.                                                    

Gözlük derken de duygusal değer yargılarını kast ediyorum…                                     

İyi de vatan söz konusu olunca duygusal olmamak mümkün mü diye sorabilirsiniz? 

Eğer, kişiye bağlı bir vatan tanımından bahsediyor olsaydık şüphesiz ki haklı 

olabilirdiniz , ancak, ben sadece genel tanımlardan –kavramlardan- bahsediyorum. 

 

Vatanseverliğin her şeyden önce bir bilinç olduğunu düşünüyorum.  

Edinilen bu ortak bilincin ;  o ülkenin maddi ve manevi varlıklarının ortak kullanımıyla 

ilişkili olduğunu düşünüyorum.  

Bundan daha da önemlisi ;  bu bağ aktiftir ve derinden ve karşılıklı bir biçimde çalışır 

(inter-relations).                                            

Bir örnek vermek gerekirse : Ağaçlara ve meyvelerine musallat olan böceklerden 

kurtulmak için kullandığımız kimyasalların  ilk önce toprağa, ardından da yağışlarla yer 

altı sularına ve sonunda içtiğimiz içme sularına karışabileceğini düşünebilme bilinci 

gibidir bu!... 

 

Geçenlerde, her sabah olduğu gibi, yine yürüyüşe çıkmıştım. Yıllar içinde ; yürüyüş-

eksersiz-hafif koşu karışımından oluşan bir programı uygulayabilecek şekilde disipline 

ettim kendimi. Tam esneme hareketlerini yaparken İstiklal Marşı çalmaya başladı 

karşıdaki okuldan… Normal olarak, her şeyi bir kenara bırakarak saygı duruşuna geçtim 

ve hareketsiz kalmaya özen gösterdim.  



 

 

 

 

İşgüzarlık yapmayı sevdiğim için de, istifini bozmadan yürümeye devam eden insanları 

saygı kuralları içerisinde uyardım…  

Aldığım yanıtlardan bazıları : “Sana ne?” , “İşim var!” şeklindeydi. Çok tuhaf !...                                                                                                               

Tuhaf diyorum, çünkü bir patates bile içinde can aldığı toprak olmadan varlığını 

sürdüremeyeceğini bilir. 

Şekilsel gibi görün şeylerin bazen sıkıcı olabildiğini şüphesiz biliyorum.          

 

 

Bazen benim de kurallar ve genel davranış biçimleriyle başım belaya giriyor, ama bu 

farklı…                                                                                                                     

Ülkenin bağımsızlık simgesi söz konusu olduğunda, ayağa kalkmak  bu kadar mı zor? 

Tabii ki değil!.. Ama mesele başka, o bağımsızlık teranesi altında başka bir şey yaşıyor... 

 

Ayrıca, bu ülke bağımsızlığını kazanırken senin atalarından da canını verenler olmadı 

mı? 

Ayağa kalktığın her seferinde onlara da saygı göstermiş oluyorsun, farkında mısın?  

Ha! Atasını takmayan bir neslin çocuğuysan, zaten kendine bile faydan olmaz senin… 

 

John Lennon :  “Imagine-Hayal Et” adlı şarkısını ve sözlerini çok anlamlı buluyorum.  

Çünkü, yaşadığı evrene duyarlı bir insan olarak görüyorum kendimi…  

“…Ülkelerin ve sınırlarının olmadığını; uğrunda öleceğin veya öldüreceğin hiçbir şey 

olmadığını……ve tüm insanların barış içinde yaşadığını hayal et!...”  Bunlar harika 

sözler ; ancak, romantik olmanın yanı sıra gerçeklerle de yüzleşmeyi başarabilmeliyiz, 

öyle değil mi?                                                                                                        

 

Ülkelerin bir damla enerji ve bir yudum refah için birbirlerini bir kaşık suda boğmaya 

çalıştığı bir çağda yaşıyoruz. Artan insanlık nüfusu ve azalan kaynaklardan dolayı bu 

çatışma sürecinin daha da yoğunlaşarak artacağını anlamak için kahin olmaya gerek 

yok!..                                                                                                      

Belki bir gün insanlık farklı şeyleri sorgulayabilecek ve daha ruhsal yaşayabilecek, lakin 

şimdi değil… 

 

Amerika’nın değerler sistemini ve yaşam tarzını sevmemekle beraber doğrularını da 

söyleyebilecek cesarette hissediyorum kendimi.                                                 

Amerikan özgürlük marşı çaldığında, zencisi,beyazı,sarısı,kızılı ; zengini,fakiri ; aptalı 

zekisi ayağa kalkar ellerini kalplerinin üzerine koyar ve saygılarını gösterirler. Çünkü 

şunu bilirler,onlar Amerika olmadan hiçtirler… 

Ancak Amerika sayesinde büyük bir bütünün parçası olarak yaşayabilirler…  

 

Şimdi soruyorum : Bizler Amerikalılar’ dan daha mı az bilinçliyiz, yoksa daha mı fazla 

aptalız ? 



 

 

 

 

Konunun diğer bir boyutu da ülken ve dünya için bir değer ; fayda yaratmakla ilgili 

bence…                                                                                                                              

ülkemizin  değerler sistemine olan saygı ve bağlılıktan bahsediyoruz.  

Bunu yaparken de vatanseverlik adı altında  baskıcı sistemlere vurgu yapmaktan da 

kaçınmalıyız. 

 

Yani, tanımlarını doğru yapmalıyız!.. 

 

Her türlü skolastik ve sınırlayıcı kavramın gelişmeye ket vurduğunu düşünüyorum. 

Artık 21. Yüzyılın özgür tanımlamalarını yapmanın zamanıdır. 

Yoksa, hala 20. Yüzyılı  yaşamaya devam edeceğimiz gerçeğiyle yüzleşmek zorunda 

kalırız. 

 

Dünya değişiyor ve herşey yeniden yapılanıyor, özellikle düşünce yapıları yani 

paradigmalar... 

Konservatif düşünceler, gelişmeyi değil var olanı korumayı betimler. Çünkü, kelimenin 

kökü : ‘conserve’den(korumak-saklamak) gelmektedir. 

Bir ayağınız, geride evinizin içinde, diğeri  ileride kapının dışındayken hiç bir yere 

gidemezsiniz... 

Gerideki ayağınızı, ileridekinin yanına getirmeniz gerekir ilerlemek için...  

 

Bu benzetmeyle, değerler sistemimizi yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini 

söylemeye çalışıyorum.  

Çağa uymayan düşünce kalıplarını-klişe-kenara koyarak devam etmemiz gerektiğini 

düşünüyorum.   

 

Bu konu vatanseverlik bile olsa!.. 

  

Bence en büyük vatansever ; ülkesi için en büyük faydayı yaratabilen kişidir. Her 

kim yaptığı şeye evrensel değerleri katabiliyor ve bunu dünyaya güzel bir ambalajla 

sunabiliyorsa de o ülkesini ve insanlığı yüceltir. 

  

Bu bağlamda, artık şu soruyu sormanın zamanı geldi sanırım :BEN NE KADAR 

VATANSEVERİM? 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

KÖŞELİ JETON 

 

 

Hiç köşeli jeton gördünüz mü?  

Yanıtınız muhtemelen hayır olacaktır.   

Öyleyse, köşeli jeton  tanımıyla ne kastedilmekte, veya ima edilmektedir?  

Köşeli jeton, yaygın bir söylemle, anlayışı kıt insan veya anlaşılması zor durumlar için 

kullanılmaktadır, öyle değil mi?  

 

Peki, köşeli jeton denildiğinde aklımıza gelen form ne olur ? Jeton köşeli olma 

özelliğinden dolayı muhtemelen kare (veya çok zayıf olasılıkla üçgen) formundadır. 

Peki bu form kullanışlı olabilir mi ?  

Büyük olasılıkla hayır... 

Yine de kesin ifadelerin bizi yanıltabileceğini düşünüyorum. 

 

Neden mi? 

Açıklayayım... 

 

Jeton : İlk defa Lidya’ lılar tarafından icat edildiğini tahmin ettiğimiz paradan 

esinlenilerek tasarlanmıştır. 

Bu yüzden, kullanım kolaylığından dolayı genellikle dairesel formdadır.  

Eskiden, sarı  renkli bir metal alaşımdan yapılırdı. 

Şimdilerde,sanırım pirinç (bakır-çinko alaşımları) madeni pahalı olduğundan, daha az 

maliyetli alaşımlar kullanılıyor... 

Dolayısıyla sarı renki jetonlara pek  rastlanmıyor . 

 

Şimdi gelelim işlevine... 

Jetonun işe yarayabilmesi için içine atıldığı yarıkla ( slot ) uyum sağlaması gerekir ki 

amaca uygun tasarlanmış sistemi çalıştırabilsin.  

Dolayısıyla, jetonun formu değil tasarlandığı işlevi yerine getirmesi önemli hale gelir, 

öyle değil mi? 

Halk arasında “Jeton köşeli galiba?” veya “Jetonu bir türlü düşmedi adamın!” tarzındaki 

ifadeler bir konunun ilgili kişi tarafından  anlaşılmadığını ifade etmek için kullanılır.  

Bu mizahi yargı: Konunun  sahip olduğu inceliğin karşı tarafın kalın düşünüşüyle 

uyuşmamasını açıklamaktadır.  

 

Türk insanı tarz olarak ince düşünmeyi veya adına incelik denen şeyi çok fazla sevmez.  

Aslına bakarsanız, Türk insanı düşünmeyi hiç sevmez ve bu konuda haklıdır da!..  

Düşünmek bir insanı en fazla yoran aktivitelerden biridir.  

 



 

 

 

 

 

 

Bundan daha zoru da hayal edebilmek ve o hayalin içine girip yaşayabilmek ve 

daha sonra da onu gerçekleştirmeye çalışmaktır. 

  

Eskiden okuduğum bir kitapta, ünlü bir CEO’nun sözü yer alıyordu. Hatırlayabildiğim 

kadarıyla  şöyle diyordu  CEO : “Bir odada ayaklarını masaya uzatıp düşünen ve hayal 

kuran bir insanı sakın rahatsız etmeyin! Çünkü o dünyanın en zor işini yapıyor; 

düşünüyordur.”    

 

Bu durumu  felsefeye de mal edebilirsiniz. 

Türk insanı felsefeyi de sevmez, hatta nefret eder. 

İnsanlar konuşurken, biri konuyu derinliğine inceleyerek yaşam ve var oluşla ilgili 

bağlar kurmaya başladığında, diğerleri hemen : “Abi felsefe yapıyosun gene, felsefe 

yapma!”  derler.  

İtirazlarının nedeni : korkudur... Zorlanıldığında trafonun atması korkusu... 

Halbuki, bilmedikleri şey : Ağızlarından çıkan her lafın gerisinde duran şeyin bir dünya 

görüşüne yani felsefeye dayandığıdır…  

 

Çünkü,  her tutum ve eylemin ardındaki şey bir dünya görüşünden (philosophy-way of 

life) kaynaklanan düşünce tarzıdır.   

Bizler esnek ve sert olmayan düşünce formlarını pek sevmiyoruz diye düşünüyorum.  

Bir konuya çok boyutlu bakabilecek şekilde eğitilmemişiz ve buna pek gerek de 

olmamış.  

Çünkü güçlüysen alırsın kılıcı eline fethedersin ; bırak felsefeyi zayıflar yapsın! 

Kadınlar fiziksel güç yönünden zayıf oldukları için kafesli pencerelerin ardında ince 

düşünmek ve hatta kurnaz olmak zorunda kalmışlar… Öyle ya, adamı kızdırırsan vay 

başına geleceklere!  

 

Ancak, sanayi toplumunu, gereklerini ve kurumlarını çoktan geride bıraktık ; artık, bilgi 

toplumunu kurarken her türlü ezber davranış bozuluyor…  

Artık, bireyin değişim kapasitesi, esneklik gücü ve uyum becerisi geçmişe göre daha 

fazla önem kazanıyor. 

Peki, böyle bir dünyada köşeli jetona hiç mi yer yok? Eğer köşeler, bireysel sınırları 

temsil ediyor ve prensiplerin gücünü vurguluyorsa ve işlevsel ise dünyamızda kesinlikle 

yer almalıdır ve alacaktır da…  

Bence, formlar arasında seçim yapmak zorunda  değiliz ; daha da iyisi onları 

birleştirebiliriz… Yani,  köşeli-yuvarlak jeton (köşeli bireysellik-yuvarlak algılama) 

diyebilir miyiz ? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

EVREN SANA BAKIYOR 

 

 

Biz kendimizin algılanmasına izin verdiğimiz kadar gerçeğiz ; insanın evrendeki 

gerçekliği budur…  

Biz her bakışımızda baktığımız  şekil ve kalitede görürüz.   Bakışlarımızı bir spot 

ışığına, yani karanlıkta objenin üzerine tutulan fener ışığına benzetebiliriz.  

Etrafımızdaki gerçekliği işte bu şekilde görüyoruz ; odaklanmayı becerebildiğimiz  

küçük bir parçasıyla…  

 

Odaklanmamız -eğer amaçlı değilse- tamamen  bilinçaltımız tarafından 

yönlendirildiğinden ; kalitesi ve tipi de  bilinçaltımızın yönlendirdiği biçimde çalışır.  

Her bakışımızda -algımızın seçiciliği sayesinde- muazzam bir bilgi yumağından çok 

küçük bir parçasını gerçekten görüyoruz.  

Algımızın seçiciliği bilinçaltı kodlarımızın otomatikman oluşturduğu bir tavır olduğu 

için yaptığımızın farkına bile varmıyoruz.  

Acaba, bunun için mi dünya hayatı bir rüya olarak tanımlanmaktadır? 

Gelen bilgilerin bir kısmı da değer veya  ön yargılarımızın filtresine takılarak 

kayboluyor. Geriye kalan bizim nesneden kaynaklanan algımızdır. 

Bu algı gerçekliği, olabildiği kadar, bizi tarif  ederken aynı anda evren de bizi 

algılamakta ve tarif  etmektedir.   

 

Evet! Evrenin de bize bir bakışı ve algılama biçimi vardır diye düşünüyorum.  

Sözgelimi, bir dağın başında panoramik bir manzarayı terennüm ederken, aynı anda 

manzara da bizi algılamaya çalışır. Çünkü evrendeki her şey, bir bakıma canlıdır ve her 

şey bütünleşecek şekilde birbirine doğru çekilirler.  Biz evreni parçalarla algılayıp 

tümevarımla anlamaya çalışırken ; evren de bizi enerji ve kalitesiyle algısal konumuna 

kaydeder.  

 

Biz artık onun gözünde, daha doğru bir deyişle, bilinciyle bütünleşmeye yüz tutan bir 

enerji kavramı olarak kaydediliriz. Bunun anlamı : Yaptığımız ve düşündüğümüz her 

şeyin evrenin sınırsız hafızasında enerji olarak kaydedilerek saklandığı anlamına 

gelmektedir.  

 

Yani, her düşünce ve eylemimizde çoğunlukla o an için sessiz ; lakin oluşa gelen 

dönüşümler sayesinde (transformations) süreçte kelebek etkisine benzer sonuçlara neden  

olabilecek şahitler bırakırız ardımızda.  



 

 

 

 

Bunun anlamı : Dünyanın en karanlık kuyusunun dibine de saklansak evrensel gerçeklik 

açısından o anda ve o yerde olduğumuzun kanıtı su götürmez bir olgu haline 

gelmektedir.  

Biz her tutum, düşünce ve davranışımızla evreni etkilemeye devam ederken ; evren de 

bizi etkilemeye devam etmektedir.   

Bu enerjiler arası bir etkileşimin sonucudur. Bilgi çağına girdiğimiz bu yüzyılda bile 

evreni hala gözle algılamaya çalışıyoruz. Bu bir seçim değil, alışkanlık çünkü… Ve 

insanoğlu için en zor şeyin de alışkanlıklarını değiştirmesi olduğu bilinen bir gerçek.  

 

Ancak evren kendi yöntemiyle bizi algılıyor : enerji miktar ve kalitesini 

konumlandırarak… 

 

Özel bir örnek vermek gerekirse, bir hesaplamaya göre her sperm tanesinin genleri 

taşımak için yaklaşık 37  milyon byte’lık  bir bilgiyi  taşıdığı söylenmekte. Bir erkeğin 

her boşalmasında (ejakülasyon) 30-200  milyon sperm tanesinin var olduğu düşünülürse 

basit bir hesapla her boşalma en az  30,000,000 X 37,000,000 =  921 X 10 13 byte 

boyutunda bilgiyi kapsamaktadır.  Bu rakam ise (1 X 10 12  bölünerek)  9210  terabyte 

bilgiye karşılık gelmektedir.  

 

Üreme gerçeği, sanki biyolojik bir transferden çok bir bilgi aktarımı gibi görünüyor, öyle 

değil mi?..  

Sıradan(!) bir biyolojik durumu (çocuk sahibi olmakta zorlananlar için hiç de sıradan 

değil!) böyle düşündünüz mü hiç ?    

 

Sanki evrenin her yerinde bit’ler, byte’lar  akıyor. (Buradan : “Matriks her yerde! Hangi 

hapı seçiyorsun?”  gibi bir noktaya gelmeyeceğim!..) 

Burada önemli olan şey bu bilginin,  enerjinin bilgisi olmasıdır.  

Çünkü her şey enerjinin nitelik ve niceliklerinin sağlanmasına hizmet etmektedir. 

 

Kısacası, SEN EVRENE BAKARKEN,  EVREN DE SANA BAKIYOR,   

öyle değil mi?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SANAT İBADETTİR 

 

 

Bu tarz bir söylemin oldukça iddialı göründüğünü biliyorum.  

Özellikle de sanat ve ibadet gibi birbirine son derece ayrık düşermiş gibi görünen iki 

olgu söz konusu olunca… 

Bu iki kavramı da dikkatlice inceleme fikrine ne dersiniz?  

Doğru yol alabilmek için sizden beklediğim tek birşey varsa, o da önyargılarınızla 

cesurca yüzleşmeniz… 

 

İlk olarak sanatın ve işlevinin tanımıyla başlayalım işe... Bunu yaparken de klişelerden 

uzak durarak kendi tanımlarımızı oluşturalım derim.  

Sanırım sanatın bir ifade gereksiniminden doğduğu konusunda herkes hemfikirdir.  

Peki sanatçı bunu keyfi ya da gelişigüzel mi yapar ?  Tabii ki hayır ! Sanatçı zorunlu 

hissettiği için kendi tarzındaki anlayışını ifade eder.  

Bu yadsınamaz ve karşı durulamaz bir gerçekliktir. Bunu yaparken de adeta kendi de 

dahil her şeye meydan okur.            

Bir keresinde yeni yetme bir ressam ilk sergisini açarken bana şöyle demişti : “Aslında 

hiç bir iddiam yok! Sadece denemek için bu sergiyi açıyorum…”  

Bu söylem bana çok komik gelmişti. Öyle ya madem ki iddialı değilsin neden demeye 

sergi açıyorsun?  

Sergi açmak zaten kendi başına bir iddiadır çünkü... 

 

Sen sergiyi açarken şunu ima ediyorsun her şeyden önce : Bu alanda, şu ana kadar 

yapılanları hem kabul hem de reddederek bir nokta da ben koyuyorum.  

Kabul ediyorum çünkü : Beni ben yapanlar bu güne kadar yapılanların birikimi ; 

reddediyorum çünkü : Ben bir nokta kadar da olsa yapılanlara yeni bir anlayış getirdim...                                                                                                             

Hatun sergi açıyor, neden sergi açtığını bilmiyor…Hakikaten çok komik!.. 

 

İnsanlık tarihinin ilk evrelerinden başlayarak yaşamı ilgilendiren her alanda kendilerini 

ifade etmek zorunda kalmıştır sanatçılar. Başlarda belki dinsel anlayış ve ayinlerle ilgili 

olsa bile sonraları kendi kanalında (mecrasında) akmaya başlamış sanat…  

 

Sanat ve sanatçılar bazen hor görülmüş, bazen de abartılmışlardır. Daha da ileri giderek, 

sanatçıların tanrısal güç ve yeteneklere sahip bir zümreye ait olarak algılandığı dönemler 

bile olmuştur. Peki kişiyi bu tür bir davranışa sürükleyen anlayış ne olabilir?                                                                                                  

Çok basit ; sanatçı rahatsız bir varlıktır…                                                            

 



 

 

 

 

Duyarlılığı sayesinde diğer insanlara göre daha çabuk ve daha çok etkilenir. Bu etki o 

kadar farklı bir boyuttadır ki, ifade edememek gibi bir keyfiyet söz konusu olamaz.  

Buradaki belki de en önemli nokta : Sanat, insanının ifade biçemindeki değişimdir... 

Değişimdir diyorum çünkü, ifade, hisedilene göre daima yetersiz kalacağından, sanatçı 

en uygun ifadeyi yakalayabilmek için sürekli aklının değirmenlerine saldırıp duracakır.  

Sonunda, Orhan Veli’nin dediği o yere yaklaşılacak ama –tam tersine yalnızca- orada 

kifayetsizliğin gözüyle yüzleşmek zorunda kalınacaktır.  

 

Bu nokta ; tatminsizliğin tatmininin hem başladığı hem de bittiği yerdir. Burada 

kavramlar hercümerç durumdadır. Sanatçı, kaosun organizasyonunu anarşi ile 

dengeleyerek burada verir eserlerini... 

 

Ancak, bu nokta mükemmeliyet değil yalnızca yeterlik durumudur. Aksi halde, fırçayı 

kırmak örsü de cehennem ateşinde kavlamak gerekirdi. (Daha sonra dönmek üzere, 

konuya burada bir virgül atalım isterseniz.) 

 

İyi de sanatçının yaptığı her şey sanat kapsamında mıdır? Eğer değilse, sanatı sanat 

olmayandan ayırmak çin ne tür bir mihenk taşına başvurmak gerekir? Bence, her şeyden 

önce niyetin sanat yapmaya yönelik olması gereklidir.  

Bununla :Duygusal bir projeyi entellektüel bir algılayış sürecinde değerlendirip biricik 

(unique) formda gerçekleştirmeyi kastediyorum. Bu her zaman mümkün olmadığı için, 

sanatçının yaptığı her şey sanat kapsamında yer almak zorunda değildir. 

 

Bir parça da sanat üretmenin zorluğundan bahsetmek stiyorum. Resim yapıyor 

olduğumu söylediğim her seferinde birkaç standart tepkiyle karşılaşıyorum. Bunlardan 

en yaygın olanı : Kişilerin orta öğretimdeyken resim öğretmenlerinden duydukları 

övgüleri veya yergileri içeriyor.  

Bu nedenle, ya “Çok iyi karakalem çizerdim!”  ya da “Cin Ali (çöp adam) bile 

çizemem!” yanıtlarını duyuyorum.  

Diğer bir tepki de : “Ne kadar şanslısınız, çok eğleniyor olmalısınız?”  

Şimdi, konuyu açıklığa kavuşturalım…Sanat teknik bir çalışma (iş) olmamakla beraber, 

etkili bir tekniğe sahiptir.  

Ben bunu matematik bazlı bir methodoloji olarak yorumlamayı seçenlerdenim. Yani, 

normal zekadaki herkes isterse (sözgelimi) iyi resim yapmayı öğrenebilir. Ancak, burada 

akla gelen asıl soru şudur : Kişi yapabilecek kadar sabır ve sebat gösterecek midir?  

Bundan dolayı kendimi sanat duyarlılığına sahip olduğum için şanslı hissetmekle 

beraber,  yaptığım her çalışmada doğum sancısına katlanmak zorunda olduğum için de 

lanetli hissederim ; özellikle de başarısız olduğum anlarda… 

 

Sanat : Nev-i şahsına mühasır (kendine özgü 1) bir iştir. Daha doğru bir deyişle : Yaşam 

tarzıdır.                                                                                                                      



 

 

 

 

Bu özelliğinden dolayı da, her başarı için gerekli olan kendinden vazgeçmeyi (adamayı) 

ve sürekliliği farklı bir tavırda ve miktarda gerektirir.                        

Bunları yaparken de irice bir bedel ödemek zorunda kalırsınız. Çok az insan bu bedeli 

ödemeyi göze alabildiği için Atatürk’ün de dediği gibi herkes sanatçı olamaz. 

Gelelim ibadete… İbadet –islam dininde- : Rüku, yani dik durma durumunun bozularak 

hafifçe kamburlaşmak anlamına geliyor… Yani, Yaradan’a karşı  alçak gönüllü olmayı ; 

sevap ve günahlarınla yüzleşip bedelini ödemeye hazır olmayı anlatıyor insana…(2) 

İnsanın bu duruşunu Yaradana karşı sergilerken ; aynı zamanda yaratılmışlara ve en 

önemlisi kendi nefsine (ego) karşı da sergiler farkında olmadan...  

Çünkü, her şey birdir ve bire giderken heplik içinde kaybolur hiçlik...                                          

Ben en büyük sanatçının yaradan olduğunu düşünürüm hep…                             

 

Sanatçı, Yaradanın yaratılarına öykünüp taklitle başlar işe (Formasyon) ; kendini 

geliştirir ve aynılıktan sıkılarak formları bozar, çünkü yeni formlar luşturmanın tek yolu 

budur (deformasyon). Ardından, parçalanmış formları zihninde birleştirerek yepyeni 

formları oluşturmaya başlar 3(reformasyon). 
 

 

Sanatçı, tüm bu gelişme süreci boyunca bilinçli/bilinçsiz Yaradan’ın verdiği yaratma 

yetisinden faydalanır. 

Sanatçı baş yapıtlarını ancak yoğun bir ruhsal durumdayken (odaklı hissediş) verir. Tam 

bu noktada olabildiğince alçak gönüllü olmak ve kendisiyle yüzleşmek zorundadır sanat 

insanı. Çünkü, yaradanın verdiği yetkiyle yaratılmışların bir çeşit aksi 

canlandırılmaktadır… 

 

Bu süreç ; sanatçının uhrevi güzelliği en çok hissettiği, yaşamdan soyutlandığı ve adeta 

her güzel şeyde Tanrının yaratıcı elini gördüğü biçimde tezahür eder. Dolayısıyla, 

sanatçı sanat yoluyla görür ve hisseder Yaradan’ını…  

Bundan dolayı da O’nun karşısında durduğu gibi rüku halinde durur sanatının 

karşısında… 

 

Çünkü sanat ibadettir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    Yazar burada, deyimi İngilizce karşılığıyla esprili bir biçimde kullanmayı uygun görüyor : “Last of its kind-                                                                   

türünün son örneği ; tükenen sanat”. 

2   Hümility (Lat. Humilidad) : Nemli... Nemini alabilecek kadar eğik durma biçimi toprağa. 
3   Malevich (Bauhouse ekolü) farklı ama çok zengin bir şekilde açıklar bu konuyu ; ben kendi sanat anlayışımı ortaya 

koydum.  



 

 

 

 

                                                                                                              

 

ARINMA 

 

 

Hepimizin zaman zaman arınmaya ihtiyacımız yok mu? 

Çağımızda vücudumuzu toksinlerden arındırmak moda olduğu için karlı bir sektör haline 

geldi. 

Elbette, insana yararlı olduğu sürece kar etmeye karşı değilim ; tam tersine ahlaki ve 

legal olan her türlü (!) ticareti destekliyorum. 

Çünkü, bir alanda gelişen rekabet, maliyet ve perakende fiyatlarını düşürecek ve kamuya 

yaygınlaşmasına yol açacaktır. 

 

Kadınlar için güzel görünmek ; erkekler için iyi-güçlü- görünmek hep önemli olmuştur. 

Bu, evin çatısında antenle oynayan adama, kadının pencereden seslenişini resmeden 

karikatürü çağrıştırıyor : “Olmadı bey, görüntü iyi ama ses cızırtılı geliyor!” 

 

Tabii ki cızırtılı olacak : görüntü süper ama içselleşmemiş... 

Cızırtı : zihinle görüntünün uyumsuzluğundan kaynaklanıyor. Makyaj malzemelerine, 

parfüm ve giyim kuşama avuç dolusu para dökülürken beyne neredeyse hiç düzeyinde 

bir yatırım yapılmış. 

 

Temel soru : Zihnimiz için ne yapıyoruz ? 

Yerli üretim veya ithal kafalardan gelen toksik fikirlerden arınmanın yolu nedir? 

Daha doğrusu böyle bir durumun varlığından haberdar mıyız ? 

 

Bence, vitrinler mağazanın genel kalitesini aşıyor... 

İnanmıyorsanız İstanbul’un en ünlü mağazasına girin... Buyrun efem diye 

karşılanacaksınız ; hoşsohbet biriyseniz güle güle abi diye uğurlanacaksınız. 

Göstermelik kibarlıklar, alışmayan yürekler için,  ipek gibi kayıp gidiyor cilalı odunda... 

 

Eskiler görüntüye fazla önem verildiğini gördüklerinde : “Zarfa değil mazrufa bak!” 

derlerdi. 

Şüphesiz temiz giyinmek ve güzel görünmek önemlidir, ancak görüntüyü içeriden 

dışarıya doğru düzenlesek daha doğru olmaz mı? 

 

İnsanların dış yüzeylerine gereğinden çok önem vermelerinin ardındaki neden : Dışsal 

bir onaya duyulan ihtiyaç olabilir mi ? 

Eğer öyle ise durum vahim demektir : Bu takdir ile onaylanmak arasındaki farkın 

karıştırılması anlamını taşımaktadır. 

Takdir, beklemeden alındığında sağlıklıdır. 

 



 

 

 

 

Gelişen birey; dışsal onay yerine içsel alkışı tercih eder sanıyorum. 

Onaylanmak : zihinsel esaretin prangalarını gönüllü takmak demektir. 

Esaretin kanıksanması ise bağımlılığa neden olabilir. 

Bağımlılığın artmasıyla kişisel seçimlerin devreye girmesi güçleşir ve kaderci bakış açısı 

kuvvet kazanır. 

 

Toplumsal onaylamaların işe yaradığı tek yerin : Toplumsal ahlak normlarının 

yaratılmasındaki vasati düzeyin sağlanması olduğunu düşünüyorum. 

Ancak, sağlanan yarardan çok konservatif  düşüncenin serpilmesine neden olur bu tür 

onaylamalar. 

Böylece, gelişme sınırlanır ve toplumsal dinamikler yavaşlar ve hatta durur. 

 

Bizim, yaptığımızı onaylayan bir iç sesten başka bir şeye ihtiyacımız yoktur aslında!.. 

Bu iç ses vicdanımızın ta kendisidir diye düşünüyorum...  

Dünyayı bize cennet yapan ya da kişiliğimizin kıvrandığı cehennem de bu vicdan 

olgusunda şekillenir. 

 

Dikkat etmemiz gereken tek şey : Bu sesin ardındaki inançlarımızın yaşamsal 

vizyonumuza hizmet edip etmediğidir. 

“Ne de olsa, doğal yaşayan toplumların uğraşları,  yapmacık olanların sporu olmuştur 

her zaman.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MUTLULUĞUN  REÇETESİ 

 

 

Bana kalsa, ben böyle bir başlık atılan yazıyı okumam!.. 

Dışarıdan bakınca son derece klişe ve itici görünüyor! 

Tipik bir Amerikan ‘HŞSZ’ ; yani  ‘Her Şeyi Sistemleştirme Zorbalığı’ uygulaması… 

(Yalnız dikkat! Galiba  aynı şeyi ben de yaptım?) 

 

Yaşamla ilgili olguların ‘Bir Reçete gibi’ sunulmasına ben de karşıyım ; çünkü genel 

tanımlar bireysel ihtiyaçlara genellenemez!.. 

İnsanlar özeldir ve her insan ayrı ihtimam ve zamanı hak eder. 

 

Yukarıda yazdığım tüm cümleleri adeta inkar edercesine yine de mutluluğun bir reçetesi 

() olduğunu iddia ediyorum. 

Çünkü, aşağıda açıklayacağım düşünce biçimini öğrendiğimde, her istediğimde mutlu da 

olabileceğimi anlamıştım. Dolayısıyla, uyguladığım ve çalıştığını gördüğüm bu sistemi 

hiç düşünmeden size de tavsiye ediyorum. 

 

İçinizden : “Sürekli bir mutluluk yok mu?”  veya  “Tamamen mutlu bir yaşam olamaz 

mı?” dediğinizi duyar gibiyim. 

Tabii ki yok ve olamaz!.. 

İnsan duyguları sürekli değişir çünkü…  

Değişen duygular da bedenimizdeki farklı biyo-kimyasal fonksiyonları tetikleyerek 

farklı düşünce, tavır ve eylemlere neden olurlar; ya da tam tersi… 

 

Bence ‘Mutlu Hayat’ kavramı: mutsuzluklardan ayıklanmış hayatın ta kendisidir!  

Klişe bir laf var : ‘Mutlu olmak bir seçimdir.’ diye. 

İyi de, ben sürekli mutlu olabilme seçimini yapabilecek üstün insanın var olmadığını 

biliyorum; siz de biliyorsunuz… 

O zaman nasıl mutlu olunabilir? 

 

Mutluluk anlıktır! 

Her duygu anlıktır! 

İnsanoğlu her şeyi anda yaşar, fakat her nedense bunu tüm yaşama genelleme çabasına 

girer.  

 

Bunun nedeni : Bizler, elde ettiklerimiz için yeniden ve defalarca mücadele etmek 

istemeyiz. Çünkü, kazanılmış kazanılmıştır. 

 



 

 

 

 

İnsanoğlu bir şeyi elde ettikten sonra, onu unutup ardından gelenlere konsantre olmak 

ister.  

 

Bundan dolayı, yapılan bir şeyin bakımı, onu inşa etmekten daha zor gelir insanlara… 

(İnanmıyorsanız üzerinde yürüdüğünüz veya araç kullandığınız yollara bir bakın…)  

 

Ancak, yaşam böyle çalışmaz her nasılsa! 

Aristo : “Yaşam dizginlenmesi gereken bir hayvandır!” diyor.  

Bu hayvan ehlileştirilmediğinde tüm geleceğimizi ele geçirecek ve parçalayacaktır; 

İşimiz, ailemiz, evimiz ve tüm kazanımlarımız parçalanacaktır. 

Bizler çabuk bıkıyor ve tembelliğe düşüyoruz. Düşünmekten korkuyor ve yaşamlarımızı 

uyurgezer gibi tüketmeyi seçiyoruz. 

Halbuki, yaşamın kendine göre bir akışı var ve biz akıntıya karşı kürek çekmeye 

bayılıyoruz. 

 

Elde edilen bir şeyin önemi ve heyecanı çabuk yiter. 

Fethedilen kalenin heyecanı kalmamakla beraber, heyecanın süresi kalenin fethedilmesi 

süresinin uzunluğuyla doğru orantılıdır. 

Kısacası, ‘yeni’ kavramı, insanoğlunun kendini cazibesinden bir türlü kurtaramadığı en 

büyük fantezisidir. 

 

Bence, küçük yaşamlarımıza gereken : Yeni icatlardan çok ; mevcut olanlara yeni bir 

bakış açısıyla bakabilmektir. 

Bu durumu komikleştirmek için şöyle diyorum : Eskiyen şeyleri yeni gösterecek farklı 

gözlüklerime hangi bakış açısıyla bakmalıyım acaba? 

 

Karşılaştığımız her olay, onu algılayamadığımız durumlarda bize bir sorun olarak 

görünebilir.  

Her sorun da : gerektirdiği çözüm anlayışından uzaklığımız büyüklüğünde bir strese 

neden olur. 

‘Sorun’ kelimesi bile içinde kendi başına bir stres yaratmıyor mu?  

Dolayısıyla onu yalnızca bir ‘Durum’ olarak görebilmek hayatımızı daha kolaylaştırmaz 

mı? 

 

Olaylara bakışımız, onları algılama şeklimizi şüphesiz etkileyecektir.  

İnsanoğlu : Kendi duygusal gerçekliklerinden hareketlenen (drive) matematiksel 

düşünce kapasitesine sahip olan bir hayvandır. 

Bununla, duygusal bir süreç içinde kararlar aldığımızı ancak bunu matematiksel bir 

süreçle işlediğimizi ve/veya kılıf bulduğumuzu kastediyorum. 

 

Öyleyse karar almamızdaki duygusal süreci değiştirebilir miyiz? 

Kesinlikle evet! 



 

 

 

 

Bunu yapabilmek son derece basit olmakla beraber, olayı algılamada farkındalık ve bilgi 

gerektirir. 

 

İşte daha iyi yaşamanın ve istendik sonuçların oluşturulmasının bilgisi… 

İşte mutluluğun reçetesi!...  

Uygulaması da çok basit, lakin kararlılık ve disiplin istiyor. 

 

Bizi geren ve sıkıntıya sokan her durumda aşağıdaki üç soruyu kendimize sorabiliriz :   

   

                    - Bu durumdaki en iyi şey nedir? 

  - Bu durumdan ne öğrenebilirim? 

  - Kendimde neyi değiştirmem gerekir? 

 

İsterseniz bu sorgulamaları biraz açalım… 

 

Öncelikle sorunların kendisinin sorun olmadığını ; onlara bu adı bizim yakıştırdığımızı 

hatırlarsak işimizi kolaylaştırabiliriz. Çünkü, hoşumuza gitmeyen her olayda bireysel 

gelişimimiz için gerekli olan (yani gerçekte hoşumuza gitmesi gerekli olan) bir yan 

bulunmaktadır. Eğer, bu bize yarayacak kısmı, yararsız gibi görünen parçasından 

ayırabilmeyi becerebilirsek gereken çözümü de avucumuzda buluruz.  

Tıpkı portakalı kabuğundan ayırmak gibi… 

 

Bu aşamada, insanların çoğu portakalın kabuğunun acı ve lezzetsiz olduğunu daha 

önceden deneyimledikleri için portakalı sadece kabuğuyla değerlendirme gafletine 

düşerler… 

Bundan dolayı, gelişen stresli bir olaydaki en iyi şeyi bulma beklentisi, ona kavuşmak 

için gerekli ilk şart olmaktadır. 

 

İkinci olarak, portakalı yemekten, yani bize faydası olacak bilgiyi değerlendirme 

yaklaşımımızdan bahsediyorum. 

Kendimize daima her durumdan öğrenebileceğimiz bir şeyler olduğunu hatırlatmamız 

gerekiyor, aksi halde kazanacaklarımızın  farkına bile varmadan yanından geçip 

gidiyoruz. 

Bir durumdan beklentimiz kadar öğrenebileceğimiz açık olmakla beraber, öğrenmeye 

açıklık derecemiz de önemlidir. 

Sonuç olarak, çözdüğümüz her sorunla(!) birlikte düşünce şeklimiz gelişeceğinden 

çözümleme kapasitemiz de artacaktır. 

 

Son olarak, her zaman, olayları algılama, değerlendirme ve işleme açılarından 

kendimizde içsel olarak yapmamız gereken değişiklikler de vardır. 

Olduğumuz kişilikle gelecekteki olacağımız kişilik arasındaki tek engel yine kendi 

benliğimizdir…  



 

 

 

 

Daha doğru bir deyişle, gelişime karşı olan direncimizdir. 

Ben, bireysel tüm dirençleri oluşturan katılığa kibrin neden olduğunu düşünüyorum.  

 

 

 

Kibir ise genellikle yetersizliklerden kaynaklanan güvensizliğin sonucudur. 

 

Eğer, yetersizliklerimizle aynada yüzleşebilir, onları kabullenebilirsek onlarla beraber 

yaşama yolunda ilk adımı da atmış oluruz. 

Sonuçta, başarı : komplekslerden kurtulma değil, onları doğru yer ve zamanda kullanıp 

istendik sonuçlar yaratma işidir.  

 

Bütün doğu öğretilerindeki temel dayanak noktası bize şunu söyler : ‘Kendini tanı!’ 

Kendimizi tanıdıkça ne kadar az bildiğimizi ve ne kadar çok öğrenmemiz gerektiğinin de 

farkına varırız.  

 

Öğrenmeye açlık arttıkça, öğrenmeye açık olma becerimiz de artacaktır.  

Böylece, belki daha mütevazı olabilme ve mutlu bir yaşam sürme şansını 

yakalayabiliriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SIRAYA GİRMEK 

 

 

Sıraya girmenin bir saygı kültürünü yansıttığına inanıyorum. 

 

Kültür olgusunu  : Bireyin, içinde tohumdan ağaca dönüştüğü toprak olarak 

tanımlıyorum. 

Bu süreçte, su ile çekilen mineral ve vitaminlerle beslenir kişi. 

Su : Bu gıdaların hangi oranda (konsantrasyon) emildiğiyle, yani ortak kültürden hangi 

yoğunlukta faydalanıldığını gösterir.  

Hava ise : Bu beslenmenin yakılmasıyla,  yani kültürel değerlerin yaşama ne çapta 

geçirildiğini gösteren değişkenlerdir. 

 

Bir bölge insanını tanımlarken hava, su, toprak ve hatta ateş elementlerinin kullanılma 

alışkanlığının ardında yatan da budur bence… (Cem Yılmaz’a göre bir de tahta varmış 

ama kimsenin zoruna gitmesin diye bu  konuyu kapatıyorum.) 

 

Saygıyı ise :  En basit ifadeyle, bireyin yaşama hakkının kabulü diye tanımlayabilirim. 

Bu hak, insan olmaktan gelen diğer tüm hakları içinde barındırır. 

Ancak, yaşama hakkının  açılımı, kaynaklandığı topluma göre değişkenlikler   

göstermektedir.  

Bu durum ise, söz konusu toplumun değerler sistemiyle ilgilidir. 

 

Dolayısıyla, saygının tek bir tip ve klişe tanımının olmadığı gibi bir durum çıkıyor 

karşımıza. 

Açıkça, ‘SAYGI’ türevleri olan bir kavramdır demek istiyorum… 

 

İngilizler : “Centilmen * diye dağ başında tek başınayken bile çatal bıçakla yemek yiyen 

insana denir!”  diyorlar. 

Bu deyiş: İngiliz zarafetinin (?) oluşturduğu bir kültür olarak kabul ediliyor dünyada. 

 

Konu İngilizler ve zariflikten açılmışken 70’li yıllarda duyduğum bir hikayeyi 

paylaşmak istiyorum sizlerle. 

İngiliz polisi güya o kadar zarif ve saygılıymış ki, sertçe uyarmak istediği vatandaşların 

kafalarına ellerindeki rulo yapılmış İngiliz gazeteleriyle vururlarmış. Olaya dışarıdan 

bakan insanların bu incelikten çok etkilendiklerini tahmin etmek güç olmasa gerek...  

Ancak gazetelerin polis coplarının üzerine sarıldığını bilen kurnazlar, İngiliz polisinin 

uyanıklığına kıs kıs gülüyorlarmış. 

   

 



 

 

 

 

* Gentleman : beyefendi 

 

 

Aslına bakılırsa çok bildik bir durum bu.... 

Çünkü, batı hep aynı senaryoyu sahneye koyuyor. 

 

Çıkarları için, demokratikleşme zırvalarının  ardına gizlediği silahlarla, başka ülkeleri 

vurmak ; bir yandan bir ülkeyi işgal ederken, diğer yandan demokrasi vaat etmek ; insan 

haklarından dem vururken aba altından iç savaş çıkartmak da hep aynı tavırdan değil 

midir sanki? 

 

Bakar mısınız konu nereye kadar uzandı… 

Eğer lafı kuyruğundan tutmazsanız, lafın beden; sizin ise kuyruk haline gelmeniz bir an 

meselesi oluveriyor… 

Tıpkı, ineğin kuyruğu değil, kuyruğun ineği sallaması gibi… 

 

Sonuç olarak, batının kendine müslüman(!) bir tavırla, sınırlarını doğru çizdiği ama işine 

geldiği gibi uyguladığı kavramlar da var. 

Örnek vermek gerekirse : Laiklik, insan hakları, demokrasi hep batıya aittir. 

Bundan daha da vahim olanı : Evrensel olarak kabul edilen hemen tüm kelimelerin kökü 

eski Yunandan çıkıyor.  

Vaktiyle, Eflatun’un bin kadar öğrencisini bilgiyi bulmak üzere dünyanın farklı yerlerine 

göndermesinin sonucu bu olsa gerek. 

 

Ancak burada sapla samanı karıştırmamak gerekir : Batının kendi oluşturduğu 

kavramları bozarak kullanması, kavramların değerini ve geçerliliğini azaltamaz ve 

azaltmamalıdır da…   

 

Aynı konuda beklentisi olan insanların sıraya girmeleri de bir batı icadıdır bana göre. 

Bu saptamayı, sıraya girmeyi hala öğrenememiş olmamıza bağlıyorum. 

Keza, Alış veriş merkezlerinde yürüyen merdivenlerin sağında konuşlanıp (tek kişi) sol 

tarafının ise acelesi olanlar için boş bırakılması gerektiğinin bilinmemesi gibi. 

 

Geçenlerde, bir AVM bünyesinde yer alan bir mağazadan seçtiğim ürünün bedelini  

ödemek üzere sıraya girdim. Önümdeki on kadar kişi meşgul olan ve yan yana konmuş 

üç kasadaki müşterilerin işlerinin bitmesini bekliyordu. 

İşlemi biten kasanın sorumlusu sıradaki insanı davet ediyordu.  

Kasalar, daha doğrusu kasiyerler maalesef yavaş çalışıyorlardı… 

Sonunda, on beş dakika sonra sıra bana gelebilmişti. 

Birkaç dakika içinde ödememi yapabildim ve ürünümü teslim aldım. 

Tam ayrılmak üzereyken, bir genç geldi ve herkesin önüne geçerek ödeme yapmak  

istedi. Kendisini, sırada olmadığı için kibarca uyardım. 



 

 

 

 

Bunu yaparken, delikanlının dalgınlığından dolayı özür dileyerek sıranın en sonuna 

geçmesini bekliyordum. 

Ancak, aldığım tepki beni kelimenin tam anlamıyla şok etti. 

Delikanlı, bu konunun neden beni ilgilendirdiğini anlayamadığını, çünkü mağazayla 

işimin bitmiş olduğunu söyledi. 

Ben de ona, konunun kişisel değil toplumsal olduğunu ; kuyrukta bekleyen insanların 

haklarına saygı göstermesi gerektiğini açıkça ifade ettim. 

Nasıl olduysa, o ana kadar ilgisiz tavrını sürdüren kasadaki görevli de beni destekledi. 

Sonunda, genç adam istemeyerek de olsa sıranın en sonuna geçerek beklemeye başladı. 

 

Benim asıl canımı sıkan şey : Kendi haklarına sahip çıkmayan bir toplumda yaşıyor 

olmak!... 

Haklarının çiğnendiğinin farkına varamayan ve onları kullanmayı bilmeyen ve hatta 

umursamayan bir toplumu kastediyorum. 

Üstelik, daha da üzücüsü : Haklarını umursamayan insanların haklarını savunma  

durumuna düşmüş olmam… 

 

Ben, Kendine saygısı olmayan ve haklarını kullanmayan kişilerin birey olamayacaklarını 

iddia ediyorum. 

Öyle ya, oy verme hakkın var, ama kullanmıyorsun ; 

              Okuma hakkın var, ama okumuyorsun; 

              Düşünmek için beynin var, ama düşünmüyorsun…  

Birey olmayı beceremeyen kişi, karşısındaki kişiyi de birey olarak göremeyecek ve saygı 

duyamayacaktır. 

Çünkü, saygı, aslında kendimizi zihnimizde çıplak olarak gördüğümüz yerdir. 

 

Demokrasi, Cumhuriyetin tecrübeli ağabeyidir. 

Demokrasi birey haklarının kutsandığı mükemmeliyet ölçüsüyken ; bireylerin 

haklarının kullanımı açısından en verimli rejim Cumhuriyettir.  

 

Ancak, haklar ,  onlara sahip çıkanların ellerinde korunup geliştirilebildikleri için, birey 

olamayan toplumlar için en zaaflı rejim yine cumhuriyettir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

KEDİNİN ADI YOK 
 

 

Her şey o gün başladı… 

Kızımızın, Öykü’nün, 5. yaş günüydü. 

Darıca hayvanat bahçesine gitmiştik. 

Bu defaki ziyaretimizde en çok zürafaları sevmişti. 

Geçekten de Uzun boylarıyla, sürmeli gözleriyle, yumuşacık suratlarıyla ve kadife 

dilleriyle çok zarif(1)  ve güzel hayvanlardır zürafalar. 

Onlara baktığınız zaman neden “Zürafanın düşkünü beyaz giyer kış günü! (2)” 

dendiğini anlarsınız. 

 

Her neyse, bizim kız tutturdu zürafa isterim diye… 

Yanlış anlamayın, hayvanı sevmek için değil, evde beslemek(?) için istiyordu.   

Baktık çok heyecanlı ve laf dinleyecek hali yok, “Tamam! Büyük bahçeli bir ev alınca 

bir haftalığına kiralarız sen de arkadaşlarını davet edip parti yaparsın.” dedik. 

 

Hay demez olaydık! Kız bir türlü unutmuyor; bu sefer de zürafayı bırakıp gazete ve 

dergilerden kestiği ev resimlerini sokmaya başladı gözümüze… 

“Bu ev iyi mi? Yeteri kadar büyük mü? Bu evde rahat eder mi ?” gibi sorularla 

geçiyordu günlerimiz. 

 

Bir süre sonra, baktı ki ne ev ne de zürafa alınıyor, başladı pazarlığa: 

- “Zürafa olmuyorsa bari köpek alın!” 

Bu defa kucağımızda boy boy, renk renk köpek resimleri… 

Yok hangi cins daha iyidir, hangisi daha oyuncudur, yok adı ne olsun şeklindeki bayıltıcı 

sorular… 

Ancak biz, tedbirli davranıp Majino hattını(3) önceden çekmiştik…  

Savunmamız mükemmeldi : “Bahçeli ev lazım, apartman dairesinde olmaz; Her gün iki 

kez gezdirmek lazım; çişi var, kakası var…” 

Yine ev resimleri geldi gündeme… 

 

Öykü bir süre daha beynimizi tırmaladıktan sonra sessizliğe büründü. 

Bir süre hiçbir şey istemedi. 

Bu sefer biz ana-baba olarak vicdan azabı çekmeye başlamıştık. 

Öyle ya! Biricik çocuklarına tutkuyla istediği hiçbir şeyi almayan duyarsız 

ebeveynlerden mi olmuştuk acaba?  

 

 
(1) Bildiğim kadarıyla zürafa Arapça “zarif” kökünden geliyor. 
(2) Zerafetine meraklı olanlar, kar kış demeden beyaz giyerler. 



 

 

 

 
(3) 1929-1936 yıllarında Fransa'nın kuzeydoğu sınırında cephesi 100, derinliği 15 km olarak yapılan devasa   

      savunma hattı (tahkimat). 

 

Neyse, birkaç ay sonra her şey yoluna girdi. 

Bu sefer, kız hedef küçülterek kedi istemeye başlamıştı. 

Haydi, kedi resimleri… 

Tekrar majino hattı : “kıldır, tüydür, parazittir…” 

O zaman kuş olsun! 

Karşılığında : “İlgi ister,tüy döker, kaka yapar…” 

Tekrar kediye dönüş… 

“Tamam!” dedik…”Harçlıklarından biriktir, o parayla balkonunu kapatalım, sen de 

alacağımız kediyi orada beslersin, ok?”. 

Sonunda anlaşmıştık… 

Harcamayı sevdiği için gereken parayı biriktiremeyeceğini düşünüyorduk. 

Nitekim doğru düşünmüşüz… 

Ancak, çocuk anlaşmayı tek taraflı feshetti ve tekrar kedi istemeye başladı. 

 

Artık çok bunalmıştık… 

Evcil hayvan dükkanlarından birini gezerken bizimki minik kaplumbağalara dikkat 

kesildi; adeta büyülenmiş gibi gözlerini ayıramıyordu bu sevimli yaratıklardan… 

Ben bu bakışı iyi bilirim: Karım da böyle bakıyor bazen… 

Bu bakış EYVAH BAKIŞI! 

Mağazadan çıkarken ellerimiz doluydu: Dört minik kaplumbağa, bir akvaryum, 

tırmanma taşı ve yem almıştık. 

 

Eve gider gitmez sistem kuruldu… Kızımız çok mutluydu, biz de… 

Ancak iki sorun vardı, birincisi: Bu haylazlar çok kaka yapıyordu ve temizlemek bana 

düşüyordu; ikincisi: çok çabuk telef oluyorlardı ve yerine yenilerinin konması 

gerekiyordu. 

Ancak, bunu yaparken, Öykü üzülüp depresyona girmesin diye, benzerlerini bulmak 

gerekiyordu. 

Tahmin edebileceğiniz gibi depresyonda olan bendim. 

 

Kaplumbağalar ölmeden önce bazı belirtiler gösteriyorlardı: Sonradan kulakları 

olduğunu öğrendiğimiz bölgeleri şişiyor ve taş gibi oluyordu. 

Satıcıya geri dönüş yapıp nedenini sorduğumuzda ise : “Fazla yem yemişlerdir, bu 

durumda yanaklarında biriktirirler… Bir süre yem vermeyin.” yanıtını almıştık. 

Satıcının dediğini yaptık, bir süre yem vermedik. 

Hasta olanların durumunda herhangi bir değişiklik olmadı. 

Endişeleniyorduk!.. 

 

Hani bir fıkra vardır. 

Adamın biri papağan almak için evcil hayvan satılan dükkanına girer. 



 

 

 

 

Papağanları inceler ve fiyatlarını sorar. 

Satıcının verdiği rakamlar makuldür. Fakat , bir tanesinin değeri yüz papağana bedeldir. 

Adam şaşırır ve sorar :  

- “Bu neden bu kadar pahalı?” 

- “Efendim, bu papağan 10 yabancı dilde tam 1000 kelime bilir ve cümle   

       kurabilir.” 

Adam, biraz düşündükten sonra parayı verir ve papağanı kafesiyle birlikte satın alır. 

 

Çok heyecanlıdır. Arabasına atladığı gibi evine gider. Kafesi uygun bir yere koyar ve 

papağana dönüp : 

- “Haydi!  konuş bakalım.” der. 

Papağan bir adama, bir de etrafına bakar ve tüneğine zıplar… 

Başka bir icraat yok. 

Ertesi gün, adam atlar arabasına, satıcıyı bulur ve durumu anlatır. 

Satıcı sorar : 

- “Tüneğe zıpladı, sonra merdivene tırman…” 

- “Hangi merdiven?” 

- “Merdiveni yok mu?” 

- “Hayır!” 

- “Olmaz o zaman.” 

- “Kaç lira?” 

- “100 lira.” 

Adam merdiveni kaptığı gibi evin yolunu tutar, kafesi açar, merdiveni yerleştirir ve 

bekler. 

Kuş tüneğine zıplar, merdiveni tırmanır ve adama boş gözlerle bakar. Yine ses yok. 

Adam alışmıştır artık, sabah olunca satıcıya gider, yine durumu anlatır. 

Satıcı sorar : 

- “Şimdi bir bakalım. Tüneğe zıpladı, sonra merdivene tırmandı ardından salıncağa 

çıktı..” 

- “Salıncağı yok!... Kaç lira?” 

- “60.” 

Adam salıncağı satın alır. Eve gider, kafesi açar, salıncağı yerleştirir ve bekler. 

Kuş tüneğine zıplar, merdiveni tırmanıp salıncağına oturur sallanır ve adama boş 

gözlerle bakar. Yine ses yok. 

Ertesi gün satıcıyla aynı minvalde tartışmalar… 

- “Şimdi bir bakalım. Tüneğe zıpladı, sonra merdivene tırmandı ardından salıncağında 

sallandı, sonra aynaya baktı ve…” 

Adam çok kızgındır. 

-“Ne aynası yahu!” 

Satıcı alışkındır. 

“Aynayı alınca tamamdır.” 

- “Kaç para?” 



 

 

 

 

- “40.” 

Adam aynayla eve gider, kafesi açar, aynayı yerleştirir ve bekler. 

Kuş tüneğine zıplar, merdiveni tırmanıp salıncağına oturur sallanır, ardından   

bir süre aynaya bakar ve yorgun bakışlarını adama çevirir ve : 

- “Yem yok mu?” der ve düşer ölür. 

 

İşte bu duruma düşmemek için hayvanlara tekrar yem vermeye devam ettik. 

Ancak, kulağı şişen gidiyordu. 

Ben de habire yerlerine yenisini koyuyordum. 

 

Kızım soruyordu : 

- “Babacığım, Pıtırcığın kulağındaki şişkinlik geçmiş, yaşasın ne güzel!” 

- “Eeeee… Hmmmm” 

- “Anneciğim harika!.. Şıpırdak iyileşmiş.” 

- “Yaaaaaa!.. Evet, baban halletti o konuyu.” 

Bu iş böyle ; konuşunca doğru konuşacaksın, ama her şeyi konuşmak zorunda değilsin 

ki! 

 

Baktım bu stresle baş edilecek gibi değil veterinere danıştım. 

Veteriner, akvaryumda su ısıtıcısı olmazsa kaplumbağaların –tropik hayvanlar olduklar 

için- hastalanacaklarını ve kulak iltihabı olacaklarını söyledi.  

Ayrıca, kabuklarının sertleşmesi için güneşin yerini tutacak UV lambası satın almamı 

önerdi. 

Ben de ona bunların kaç lira olduğunu sordum. 

Şaka…şaka… 

 

Gerekenleri yaptık. 

Durum düzelmişti ve minikler büyüyorlardı. 

Bu arada, Kadıköy’deki bir satıcı el büyüklüğünde 2 adet kaplumbağayı hediye etmişti. 

Bu yüzden, daha büyük bir akvaryum edinmek zorunda kalmıştık. 

Sonradan bu hediyelerin ne kadar çok sıç…pardon kakaladıklarını fark ettiğimde 

maalesef iş işten geçmişti. 

Ve benim BOKTAN bir işim vardı artık… 

 

Bu arada kızım kaplumbağalarına karşı ilgisini gittikçe kaybediyordu. 

“Bunları sevemiyorsun, üstelik konuşmuyorlar.” diye şikayet edip duruyordu.  

İlk önce yem vermeyi bıraktı, ardından da onlarla konuşmayı… 

Ama ben bok küreme işinden bir türlü kurtulamıyordum. 

 

Aradan yaklaşık dört koca yıl geçti… 

Benim de Kaplumbağalardan oluşan kabuğum bir hayli kalınlaşmıştı. 

 



 

 

 

 

Kızımız tekrar kedi istemeye başlamıştı. 

Ama, bu sefer benim söyleyecek sözlerim vardı… 

“Yeni bir hayvan istiyorsun ama sahip olduğun hayvanlarına karşı sorumluluğunu yerine 

getirmiyorsun… Bu kabul edilemez.” 

(Tıpkı Indiana Jones’un babası gibi konuşmuştum. Karizmatik Sean Connery 

yaklaşımı!) 

Ben haklıydım! 

Bu çocuk yeni bir hayvanı hak etmiyordu işte. 

Ama,o hala kedi istemekte haklı görüyordu kendini. 

Sıkıntıdan tepinmek geliyordu içimden… 

 

Günler geçiyordu. 

Kediden ümidini kesen –ya da özellikle bize böyle hissettiren- kızımız bu defa kardeş 

istemeye başlamıştı. 

Oturup düşündük hangisi daha maliyetli diye!. 

Aslında düşünecek bir şey yoktu ortada, kız kazanmıştı. 

Bu sefer kaçış yoktu… 

Zeynep’i zorda olsa ikna ettim ve başladık kedi aramaya… 

 

Acaba ne tür bir kedimiz olmalıydı? 

Uzun araştırmalardan sonra cins kedi edinmeye karar verdik. 

Cins ailenin cins kedisi olmalıydı çünkü!.. 

Şaka bir yana, biz kedileri mıncırmaya(1)  bayıldığımız için sakin huylu ve kısa tüylü bir 

kedi arıyorduk. 

 

Kızım her sabah kediden dem vuruyor, akşama eve kediyle gelmemin onu ne kadar 

mutlu edeceğini hatırlatıyordu bana. 

Yani her sabah yeterli dozda stresim oluyordu. 

İlk önce arkadaş çevresinden bakındık.  

Kedilerin üreme mevsimi olmadığı için kimsede yavru kedi fazlası yoktu. 

Hayvanların ticaretine karşı olduğumuz halde yine de evcil hayvan dükkanlarını 

kollamaya başladık. 

Nafile, sonuç yok.  

Gözümüz çatıda “miyav” seslerini gözlüyorduk. 

Tuhaf, hiç ses yoktu. 

Acaba, kediler bu işi yapmayı bırakmışlar mıydı? 

 

Aradan yaklaşık 3 ay geçmişti. 

Ben durmadan hesaplar yapıyordum : Bugün yapsalar ve gebe kalsa şu kadar gün sonra 

bilmem kaç tane yavru olur, birisi siyah beyaz doğsa adını…. 

 
(1) Mıncıklama, cırmalama, sevme, okşama, sıkıştırma ve gıdıklama faaliyetlerinin tümü. 



 

 

 

 

 

Artık ben de de bir nevi takıntı olmuştu. 

BİRR KEDİ İSTİYORUMMMMMM! 

Artık Öykü vazgeçse de önemli değildi…BİR KEDİMİZ OLMAK ZORUNDAYDI. 

Ancak hep kocamış kediler vardı etrafta. 

Sabır. 

Araştırmaya devam ettik. 

 

Bir gün bir dostumun veteriner arkadaşının tanıdığı bir evcil hayvan dükkanında bir adet 

Himalayan kedi yavrusu olduğu istihbaratını aldık. 

Ancak, bu tür uzun tüylü olurdu, biz ise ise kısa tüylü (British short hair/Scottish fold) 

kedi arayışındaydık. 

Aslında Van/Ankara kedisine bayılıyorduk, ama bize sakin bir kedi lazımdı. Aksi halde 

tırmalanmaktan savaş gazisi gibi olurduk  

 

Neyse, çok da istekli olmadan kediyi görmeye gittik. 

Biz büyükler dükkan sahibiyle tanışırken, “Miyav” sesini duyan Öykü kedinin yanı 

başında bitmişti. 

Aslında, durumu kızımızın çıkarttığı garip seslerden anlamıştık. 

“Canım! Aşkım! Bitanem” ve her türlü canım cicimler… 

Zeynep’e döndüm ve : 

- “Kediyi aldığımızın farkında mısın?” diye sordum. 

Zeynep gülümsedi. 

Artık neyi satın aldığımızı görmemiz gerekiyordu. 

 

Biraz ilerde yaklaşık 1,5m yükseklikteki bir platformun üzerinde duran kafesin başından 

ayrılamıyordu kızımız. 

Sevinçten zıplıyor ve kediyi satın almamız için bizi ikna etmeye çalışıyordu. 

Kafesten içeri baktığımızda bir çift Türkuaz renkli göz ürkekçe incelemeye başladı bizi.  

Tabii biz de onu inceliyorduk. 

Satıcının 2 aylık olduğunu söylediği uzun tüylü bu minik kedi gördüğüm en güzel kedi 

değildi ; ama içlerindeki en sevimlisiydi. 

Bir yandan miyavlıyor ve hafifçe titriyordu. 

 

Sonunda dükkandan kediyle birlikte çıkmıştık. 

Satıcı, fıkrada olduğu gibi defalarca gelmeyelim  (!!!) diye bir sürü şeyi  kediyle birlikte 

satmıştı. 

Kimin umurunda, artık bir kedimiz vardı ve herkes çok mutluydu. 

 

Kaplumbağalar mı? 

Onları kendilerini çok seven bir dostumuza emanet  ettik. 



 

 

 

 

 
YENİ ARABA 

 

 

Yeni araba almak şimdilerde çok kolay! 

Paran varsa zaten kolay; basarsın parayı, alırsın arabayı… 

Paran yoksa bile kolay ; çekersin otomobili, ödersin krediyi. 

Önemli olan sahip olduğun miktar değil, ödeme gücündür çünkü… 

 

Peki ya eskiden öyle miydi? 

Paran bile olsa istediğin arabayı alamayabilir, bulduğunla yetinmek zorunda kalabilirdin. 

O zamanlar, tüketici kredisi gibi bir uygulama olmadığı için ya senetler yapılır ya da 

eksik kalan tutar eşten dosttan borç alınırdı. 

 

İlk arabamı 1987’de işte böyle almıştım. 

Yedi Yıllık, temiz görünümlü füme renkli TOFAŞ marka bir arabaydı bu..  

Gereken miktarı zor bela toparlayabilmiştim. 

Aslında rakam büyük değildi, ama mesleğimde henüz yeni olduğumdan fazla param 

yoktu. 

 

Eniştemin tavsiyesi üzerine tanıştığım bir satıcı satmıştı bu arabayı bana. 

Satın alma sırasında birtakım kolaylıklar da sağlamıştı üstelik. 

İleride ne kadar zorlanacağımı bildiği için göstermiş o kolaylıkları meğerse… 

 

Daha 3 ay geçmeden arabanın koyu renkli boyası şişmeye ve yol yol dökülmeye 

başlamıştı : 

Altından çıkan kırık turuncu rengiyle boyalı Merzifon eşeğini andırıyordu adeta. 

Canım çok sıkılmıştı. 

Ama, bu sadece bir başlangıçtı. 

 

Arabanın durumunu gören tecrübeli bir arkadaşım belgeleri incelemek istedi. 

(Bu arkadaşlar nedense sorunla beraber boy gösterirler, ne tuhaf değil mi?) 

Arkadaşım yaptığı çalışmalar(!) sonucunda arabamın daha önceden taksi olarak 

kullanıldığı tespit etti. 

Üstelik bu plakayla kaza yapılmış, motoru ve şasisi değiştirilmişti. 

Ancak, her şey yasaldı. 

Canımın sıkılması artık moral bozukluğuna dönüşmüştü. 

Öyle ya, eşek traşlı, şasisi çakma, motoru çırpma bir araba kullanıyordum. 

 

Zamanla ona, hatta durumu bilen dostlarımın kinayeli laflarına bile alışmıştım. 



 

 

 

 

Alışmakta güçlük çektiğim tek şey tamirat masraflarıydı. 

Artık sürekli tamircimin başındaydım. 

Hatta, bir an geldi tamircimin evine yerleşmeyi bile düşünmedim değil. 

 

Tabii, bunu teklif edemezdim; işçi-işveren arasındaki laubalilik ilişkimizi bozabilirdi. 

  

Ben para karşılığı sürekli eğitiliyordum. 

Maaşımın çoğunu buji, meksefe, distribütör kapağı contası, bilmem ne gamı, müşir ve 

flanş gibi uzaylı canavarlara yatırıyordum. 

Bu işin borsası olsaydı tez elden zengin olurdum. 

Ancak, zengin olan ben değil, tamircimdi… 

 

Benim harcamalarım sayesinde delikanlı, evini kurdu ve evlendi. 

Arabam eskidikçe evini döşedi. 

Tam çocuklarının eğitim masraflarını da bana dayayacaktı ki ; geç de olsa uyandım. 

Durum vahimdi! 

Hesaplarıma göre çok fazla para harcamıştım. 

Daha da vahimi, bu arabaya yaptığım harcamalarla 2 adet yeni araba alabilirdim.  

Bense altımda bir külüstürle günümü gün ediyordum. 

 

Serde gençliğin verdiği gözü karalık olduğu için bu arabayla tatile bile çıkmıştım. 

Gerçekten büyük cesaret! 

İstanbul - Antalya yolu üzerinde seyrediyorduk. 

Yokuş tırmanırken bir kamyonu solluyordum ki  adeta çifte atmaya başlamıştı bizim 

küheylan. 

Bir süre oflaya puflaya gittikten sonra aniden durdu. 

Can havliyle kendimizi yolun kenarına atabilmiştik. 

 

Sevgili arabam ürkmüş fincancı katı gibi direniyor, çalışmıyordu. 

Allah’ın dağının başında yoldan geçen arabaları durdurmaya çalıştığımı hatırlıyorum. 

Sonunda kamyoncu bir arkadaş durdu ve ne olduğunu sordu. 

Ben, heyecanla başımızdan geçenleri anlattım. 

Kamyoncu, böyle şeylerin normal(!) karşılanması gerektiğini ve domatesimizin olup 

olmadığını sordu. 

Ben şoklardaydım. 

 

Öyle ya, yaşananlarla domatesin ne ilgisi olabilirdi ki. 

Yine de domates bir şekilde bulundu ve kamyoncuya verildi. 

O, domatesi aldı ve bir bıçak yardımıyla duraksamadan ikiye kesti ve kaputun altında 

duran koni şeklindeki bir metal parçanın üzerine yerleştirdi.  

Bir iki dakika bekledikten sonra marşa basmamızı söyledi. 

Çok garip! Araba çalışmıştı. 



 

 

 

 

Hepimiz şaşırmıştık. 

Aynı durumla defalarca karşılaştığı halinden belli olan kamyoncu, sıkılmadan açıkladı : 

“Efendim bu CİNS arabaların benzin pompalarının içindeki lastik sıcaklarda şişer ve 

benzin akışını engellermiş.  

Koni şeklindeki bu pompanın üzerine konacak yarım domates, pompa ve lastiğini 

soğutur, benzin akışını tekrar sağlarmış.” 

 

Neyse, kamyoncuya teşekkür edip tekrar yola koyulduk.  

Seyahatlerimiz sırasında bu durum birkaç kere daha tekrarlanınca, yola çıkarken 1 kg 

domatesi öncelikli ihtiyaçlarımız arasında ilk sıraya koymaya karar vermiştik. 

İşte 80’li yıllarda üreticilerin bize layık gördükleri otomobillerin kalite standartları bu 

seviyedeydi. 

Bir gün bir araba çarptığında araba karpuz gibi dört köseden açılınca kesin kararımı 

vermiştim. 

Bir an önce bu arabadan kurtulacaktım… 

 

Eski olduğu için sigortalanmayan arabamı irice bir rakam ödeyerek toplattım. 

Arabanın son hali iki-buçuk ay bekleme değmişti. 

Gerçekten çok güzel görünüyordu. 

Ancak.. Sanki… Biraz tuhaf…bir şeyler vardı, ama çözemiyordum. 

Sonunda, saflığıma dayanamayan bir arkadaşım (tecrübeli olanı) arabanın renginin tuhaf 

olduğunu söyledi. 

Altın ile bok rengi arasındaymış: boktan bir rengi varmış yani… 

Neyse ki herkesin zevki aynı değil : Vatandaşın biri arabayı satın aldı da kurtuldum. 

 

Bir süre arabasız kaldım… 

Bu sayede para biriktirip yeni, yani sıfır arabaya yazıldım. 

O sırada çok sıra dışı bir fiyatla atak yapmıştı Mazda firması. 

Ve araba olmadığı için üç ay sıra beklemek gerekti. 

 

Sonunda arabalar teslim edilmişti. 

Arabayı teslim aldığım günü unutamıyorum. 

Direksiyona kurulup doğruca çalıştığım şirkete gittim. 

 

Yalnız bir sıkıntı…vardı…hissediyorum olacaktı… 

Üç arkadaş aynı anda almıştık arabaları, ve arabalarımız gerçekten göz alıcıydı… 

Özellikle de genel müdürümüzün ve üst düzey yöneticilerimizin minik ve sade şirket 

arabalarının yanında… 

Yerime geçer geçmez bir tanesi sıkıştırmaya başladı : “Nasıl aldın, neyle aldın?” diye 

Benim yanıtım ise : “Şirketin iyi bir araba almak için yeterli para verdiğini ve buna 

müteşekkir olduğumuz” şeklindeydi. 

Tabii ki kara listeye alındık. 



 

 

 

 

Ama intikamımız şirkete geliş ve gidişlerimizde yeterince alınıyordu. 

 

Bir keresinde adamın biri yolda durdurup bu arabayı nasıl aldığımı sormuştu. 

Yokluk devri, normal karşılamak lazım. 

Bizim nesil, yaşamını, ucunda ne olduğunu bilmediği kuyruklarda geçirmişti. 

Babamın ise : Defter şeklindeki nüfus cüzdanında ekmek verildiğine (tayın hakkı) dair 

damgalar bulunurdu. 

  

Videocumdan kaset seçerken adamın biri durup dururken arabamı beğendiğini söyledi 

ve beni soru yağmuruna tuttu. 

Kliması var mı? Sis farı var mı, alarmı…vb. 

Sıkılmıştım. 

En son dikiz aynaları ısıtıcılı mı diye sorduğunda gözlerimin karardığını hatırlıyorum. 

(O zamanlar arabalarda iki dikiz aynası bile standart değidi.) 

Ben de : 

- “Ne yapacaksın, omlet mi pişireceksin?” 

- “?” 

 

O günlerden bu günlere çok şey değişti… 

Milletçe standartlarımız yükseldi, yaşam şeklimiz değişti… 

Eskiyen arabalarımızı yenileriyle değiştirdik. 

Yeni arabalarımıza bakış şeklimizi de… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MECBURİYET 

 

 

Bu ‘Mecburiyet’ kelimesi, zihnime iki  farklı durumu getiriyor… 

Bu durumlardan ilki ‘Mecburcu’ şeklinde yazılan bir kelime... 

Sanıyorum konken adlı kağıt oyunuyla ilgiliydi…  

Gençlilk yıllarımda lüks kokonaların oyunu diye bilinen  bir oyundu bu… 

Sanırım, kağıtın dağıtıldığı ilk kişinin,   ilk oynama zorunluluğunu niteleyen bir terimdi 

‘Mecburcu’…  

Şimdi düşününce çok komik ve tuhaf  bir kelime olarak yankılanıyor kulaklarımda 

 

Diğeri ise, rahmetli babamın bana anlattığı eski bir anıyı tazeliyor hep… 

‘Kafa kağıdı’ 1960’den önce olanlara tanıdık gelebilecek bir isimdir Karpiç. 

Rus ordusunda Albayken Türkiye’ye sığınan ve Ankara Ulus’da lüks bir lokanta açan 

başarılı bir girişimcinin hikayesidir bu. 

Ankara Hukuk Fakültesi mezunu bir avukat olan babam,  Ulus İş hanında (o zamanların 

alışveriş merkezi) lokanta işletmektedir o yıllarda. 

 

 

Aynı meslekten insanlar birbirlerini tanır ve yapılanları takip eder bilirsiniz. 

Babamın bana aktardığı olay da Karpiç’in yerinde geçmektedir : 

 

“Karpiç’in lokantasındaki her masada tepeleme mevsim meyveleriyle dolu olan bir 

meyve tabağı bulunurmuş. 

Şimdiki kebapçılarda adet olduğu üzere nasıl yemekten sonra içilen çay için para 

alınmazsa ; Karpiç de müşterinin yediği meyveden para almaz, onu hesabın içinde 

eritirmiş. 

Bunun farkına varan uyanık müşterilerden biri Karpiç’in mekanını yer tutmuş. 

Yemek yerine meyveleri yer durur, hesap ödemeden çekip  gidermiş. 

Karpiç müşteriye şöyle bir görünmüş, olmamış ; şef garsonu göndermiş nafile…Adam 

oralı bile değil… 

Adam utanmaz ; adamda yüz yok… Anlayışsızlık bol, arsızlık çokmuş. 

Bir gün, aynı müşteri yine meyveleri silip süpürürken Karpiç yanında bitmiş ve 

kızgınlıkla : 

- “Beyefendi hepsini yemek mecburiyetinde değilsiniz!” deyivermiş. 

Başına geleceği anlayan utanmaz da anında toz olmuş ve bir daha da ortalarda 

görünmemiş.” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

KRAVATIN  BÖYLESİ 

 

 

Konukların bekleyişi çok uzun sürmedi. 

Volümü artan müzik tsunami gibi patladı kulaklarda... 

Ve aynı anda renk cümbüşüne döndü sahne. 

 

Bir alkış tufanı koptu birden... 

Konuşmacı fırladı sahneye aniden. 

Sanki parlak kırmızı-yeşil kravatıydı önde giden. 

 

Tuhaf! 

Ne gözlerini alabiliyorlardı ; ne de bakabiliyorlardı bu göz alıcı kravata. 

Normal bir insan böyle bir kravat takmazdı : Cesaret isterdi...  

Üstelik, sahnede tek başınaydı ve aralarından sıyrılması gereken bir kalabalık da yoktu. 

 

Peki, bir insan neden böyle ‘Senguen’ bir kravat takardı ki ?.. 

Çoğu insanın aklından geçen buydu işte... 

 

Olayları hep kendi bakış açımızla değerlendiriyoruz, öyle değil mi? 

Davranış örüntümüze (paradigma) uymayan herşey garip geliyor bize... 

 

O, tam bir hafta önceden yapmıştı seçimini... 

Hem de titizlenerek değer verdiği bir sürü kravatın arasından.  

Karavata düşkünlüğü herkesin dilindeydi. 

O daha da ileri giderek ‘kravat sapığı’ diye tanımlıyordu kendini. 

 

Aslında, akıl hocasının bir lafından yola çıkarak karar vermişti bu seçimi yaparken...  

“Kişi mesajı varsa önemli şeylerin altını çizmeli” diyordu akıl hocası ona. 

Aynen lazların bıyık bırakması gibi... 

 

İşte çoğu insana tuhaf ve hatta zevksiz gelen kravat seçiminin ardında yatan neden 

buydu. 

 

İnsanları saç, giyim ve davranış tarzlarından dolayı düşünmeden eleştirenlerden  

misiniz ? 

Kural koyarak yargılar mısınız onları ? 

 



 

 

 

 

Yanıtınız evet ise yandınız!... 

Onlar da size aynısını yapacaklar!... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

İGUANAYA NE OLDU ? 

 

 

Acarlardaki resim atölyemi Kadıköy’e taşıdığımda başlayan olaylar zincirinin 

halkalarından biriydi bu anı… 

Parmaklarıyla resim yaptığı için “Fırçasız Ressam” lakabıyla da anılan üstadın –Metin 

AKARSLAN- tavsiyesine uyarak taşınmaya karar vermiştim. 

Sanat camiasının içinde  diğer sanatçılarla birlikte olabilmek önemliydi çünkü...  

 

Bu gerçeğin – aynen ustam Orhan TAYLAN’ın ve rahmetli Kuzgun ACAR’ın eşi 

Fersa’nın  ifade ettiği gibi- insanları zenginleştirdiğini gördüm. 

 

Çünkü, her gerçek sanatçının hafiften de olsa Don Kişot kıvamında bir duruşu kişiliğine 

sindirdiğine inanıyorum. 

Sanatçı bedel ödeyen ve ödemeye devam eden bir tutsaktır...Kendi sanatının tutsağı...  

Bu duruşu taşımaya devam etme cesareti ister istemez zenginleştiriyor insanı. 

 

Ben de zenginleşmeye meyilli olduğum için yer değiştirme fikrinin akılcı olduğunu 

düşünmüştüm. 

Ne umdun ve ne buldun diye sorarsanız (Haydi sorun lütfen, yoksa sormadığınız şeyi 

okumak zorunda kalacaksınız) ; yanıtım tek kelime ile olacak!... ANILAR!... 

 

Bu anıların içinde Kadıköy’deki sanat camiası diye adlandırdığım şeyin aslında ne 

olduğunu kavramam da var. 

Ressamlar zaten dağınık ve bağımsız yaşayan varlıklardır ; bunu sanırım herkes bilir, 

öyle değil mi ? 

Bence ressamlar LAZdır : Ne birbirleriyle ne de yalnız yaşayamazlar çünkü… 

Lazları çok severim, ressamları da öyle… 

Aradaki en önemli fark : Lazlar sınırları ; ressamlar ise yeteneği paylaşamazlar. 

Allahtan, ressamlar ellerinde tabanca yerine fırçayla takılıyorlar… 

 

Her neyse, yaşarken nadiren iyi olarak değerlendirilen bu arkadaşların resimleri 

genellikle sanat galerilerinde sergilenir. 

En büyük hayal kırıklığımın –birkaçı hariç- bu galerilerin ve sahiplerinin sanatla olan 

ilişki düzeylerinin farkına vardığımda oluştuğunu söylemeliyim. 

 

Bazı yetkin galericilerin var olduğunu tabii ki biliyorum, benim sözüm onlara değil… 

Bizde, eskiciyi yaldızlarsan antikacı ; onu da parlatırsan galerici oluyor…  

Çok enteresan… 

 

 



 

 

 

 

 

Biraz üzüldüğümü düşünüyorsanız haklısınız… Evet, üzüldüm. 

Ama, yine de bu işten anlamadığı için galerisini kapatan galericiler kadar değil… 

Yani kısacası ne onlar beni sevdi, ne de ben onları… 

 

Bu da normal ; düşünce tarzımın standart insanınkine pek uyduğunu sanmıyorum. 

Bu arada benim resimlerime de üzüntüyle bakan sanatseverlerin (!) olduğunu da itiraf 

etmek zorundayım. 

 

İşte böyle bir ortamda çalışmalarımı sürdüreceğim atölyemi kurmaya başlamıştım. 

Bir süre sonra, sanatla ilgili insanlara çalışmalarımı gösterebilecek duruma gelmiştim.  

Yaklaşık 100 m2 olan atölyemde bazen sanatçı dostların da ziyaretlerini keyifle kabul 

ediyordum. 

Hoş sohbet toplantıların olduğu zamanlardı bunlar… 

Bu arada yeni kartvizitimi de özenle bastırmış ve ilgili kişilere dağıtmaya başlamıştım. 

 

Kartımı verdiğim kişilerden biri, çok iyi hatırlıyorum, iki üst katımdaki komşunun 

kızıydı. 

 

Aradan geçen yaklaşık üç haftalık bir süre içinde kendisini hiç görmedim. 

Tam onu  unutmak üzereydim ki, kendisiyle ilk seferinde olduğu gibi karşılaştık. 

Ben atölyemin kapısını kapatmış ve tam sokak kapısına doğru yönelmişken varlığının 

farkına vardım. 

Şimdi adını hatırlayamadığım ama bir yüksekokulda okuduğunu bildiğim bu kız ise çok 

dalgın ve perişan görünüyordu. 

Kendisini selamladım ve kartımın üzerindeki internet sitemi inceleyip inceleyemediğini 

sordum. 

Bana verdiği yanıt şuydu : 

- “Maalesef, hayır!.. Çok meşguldüm.” 

Nedense onu rahatlatmak zorunda hissettim kendimi : 

- “Anlıyorum, dersler sınavlar çoktur bu dönemde…” 

- “Hayır, derslerden değil…Çok önemli bir kayıp yaşadık da bu ara.”  

diye kekeledi. Ağzından bu kelimeler dökülürken gözleri üzgün ve boş bakıyordu. 

 

Hay Allah, bu sefer suçluluk duymaya başlamıştım… Aklıma ilk gelen ailesinden birinin 

öldüğü şeklindeydi. Nasıl olur, ne kadar ilgisiz bir komşuydum. Üst katımdan 

oturanlardan biri ölüyor ve ben duymuyordum… 

 

Mahcup bir biçimde ben kekeliyordum bu kez : 

- “Nasıl oldu ?”  

- “Uzun zamandır hasta ve iştahsızdı.” 

- “Çok acı çekti mi?” 



 

 

 

 

- “Evet, ama benim kadar değil.” 

- “Çok üzüldüm, ne zaman oldu?” 

- “Bir hafta önce toprağa verdik.” 

 

Delirmek üzereydim neredeyse. Kimse bana bir şey söylememişti. 

Ama artık öğrenmek zorundaydım. 

- “Aileden biri vefat edince dayanabilmek çok zor oluyor.” 

- “Ahh sormayın, hele son zamanlarda yemini de yiyemiyordu.” 

 

Yemeğini demek istemişti herhalde!.. 

- “Demek yemek bile yiyemiyordu.” 

- “Evet, en sevdiği yemi bile yiyemiyordu zavallı!” 

- “??????????” 

- “Kuyruğunu bile oynatacak hali yoktu son zamanlarda.” 

 

Üzüntüden saçmalıyordu zavallı kız… Ya da bu ailede genetik bir… 

- “O benim her şeyimdi  ; tek İGUANAMDI!” dedi ve sanki ben  

yokmuşum gibi birden arkasını döndü ve bir hoşça kal bile demeden yürüdü gitti. 

 

Ben ise merdivenlerin üzerindeki demir tırabzana içgüdüsel olarak tutunabilmem 

sayesinde yuvarlanmaktan kurtuldum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SOĞUK 

 

 

Aradan uzun yıllar geçtiği için hatırlamakta bile zorlanıyorum bu güzel anıyı… 

Sanıyorum lise 2. sınıfa başlayalı 3 ay kadar olmuştu. 

 

(Ne demek lise 2 nedir!.. Şunlara bak, lise 2 nedir bilmiyorlar… Lise 2 şeydir, neydi 

yahu ? Sen sus bakayım, o sürüngen bir hayvan cinsi falan değil… Tamam şimdi 

hatırladım!...  

Hani bazı sinirli kişilerin alnımızın çatından tebeşirle vurdukları ; koca pergellerin kalite 

kontrolünü açık ellerimizde yaptıkları yerdi lise 2, ya da bugünkü söylenişiyle 10. 

sınıf…)  

 

Yaklaşık 14 yaşında, iri sayılabilecek yapıda çalışkan bir öğrenciydim. 

(Aklımın her zaman derslere çalışmak istemediğini itiraf ediyorum.) 

Öğretmenlerim beni pek yaramazlık yapmaya layık görmedikleri için nadiren dayak 

yerdim. 

Sınıfın düzenini (o ne demekse ?) bozan herhangi bir durum veya kişi söz konusu 

olduğunda sınıf mümessilleri (başkan demekti galiba) bu kişilerin adını yazarak ilgili 

öğretmene verirlerdi. 

 

Öğretmenler de işlenen suçun (!) özelliğine göre adı listede yazılı olan kişileri 

cezalandırırlardı. 

 

Çok soğuk bir kış günüydü.  

O gün, sınıfta okadar tepinmiştik  ki ; tozdan göz gözü görmüyordu. 

Birden bire sınıf  başkanının sesi yankılandı : “Herkes yerine çatlak(!) geliyor!” 

Herkes hızla yerine oturarak kendine çeki düzen vermeye çalışırken psikoloji hocamız 

sınıfı adımlamıştı bile… 

 

Kırklı yaşlarını sürdüğü kolayca belli olabilecek mavi gözlü kumral ve uzun favorili bir 

adamdı hocamız. 

Uzaylılara takmış olduğundan dolayı kendisine uçuk gözüyle bakardık. 

Bununla beraber, evren ve uzay hakkında inanılmaz yorumlarda bulunurdu.  

Değerlendirmelerini  büyük bir coşku içerisinde ve heyecandan kızaran kocaman açılmış 

gözleriyle yapardı. 

 

Biz öğrenciler de adeta bir tiyatro sahnesinde oynanan inanılmaz bir fantastik-komedi 

oyununu seyredercesine kendisinden alamazdık gözlerimizi… 



 

 

 

 

Dolayısıyla, sıkılmak bir yana, onun derslerinde iple çekerdik.   

 

Her zamanki gibi ayağa kalktık ve bize oturun denmesini bekledik… 

Ama, o bizi –elli kişilik sınıfı- görmedi bile… 

Aslında, toz bulutundan dolayı göremedi desek daha doğru olur herhalde… 

 

Her neyse, bazen olduğu gibi, gözlerini pencereye dikti ve dondu kaldı… 

Sanki, ruhu camların ötesindeki uzak dağlara doğru yola çıkmıştı… 

Sessiz geçen birkaç dakikadan sonra, kendine geldi ve bizden camları açmamızı istedi. 

 

Tüm pencereleri ardına kadar açmıştık, ancak, sınıfın ders verilebilir hale gelmesi biraz 

zaman alacaktı. 

 

Ama para-psikolog  bekleyecekmiş gibi görünmüyordu. 

Normal birkaç cümle kurduktan sonra uzaylılar konusuna girdi. 

O konunun hararetinden ; ,biz ise soğuktan uyuştuğumuzdan dolayı kendimizi 

kaybetmiştik. 

Hava inanılmaz soğuktu. 

 

Sınıfın yeterince havalandığını düşünüyor olsak da kimse onun sözlerini kesmeye 

cesaret edemiyordu. 

Çünkü, sözleri kesildiğinde çok aksi olurdu. 

 

Çok üşümüyorduk, kelimenin tam anlamıyla DONUYORDUK… 

 

Tüm pencereler yaklaşık 30 dakika boyunca açık kaldı. 

 

Bir an geldi ve çatlak adeta dondu kaldı. 

Dehşetten açılmış gözlerini ilk önce sınıftaki her bir öğrencinin üzerinde gezdirdi. 

Ardından uzunca bir süre pencerelere baktı kaldı. 

Sonra, nasıl donup kaldıysa aynı hız ve şiddetle yerinde zıpladı ve birdenbire tüm 

gücüyle bağırdı : “KAPATIN PENCERELERİ SOĞUK GİREBİLİR!..” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LAVABO 

 

  

 

Eskiden insanların ihtiyaçlarını (def-i hacet) giderdikleri yerler farklı adlarla anılırdı. 

(Gördüğünüz gibi Osmanlıca-Arapça-Farsça kelime ve tamlamaları ben de 

söyleyebiliyorum.  

Bülent Ersoy ve Hakkı Devrim kadar ben de yabancı dil  (gençler öyle sanıyor) 

konuşabiliyorum. 

  

Buradaki temel sorun : Herkesin herkesden şikayet ediyor olmasıdır… Yani siz, sizi 

anlamadıkları için ; onlar sizi anlayamadıkları için ; bu dialoga dışarıdan bakan kişilerin 

her iki grubu da anlayamadığı için ; bu gruplara  da dışardan...  

Pardon…Pardon… Par… Beynimde böcükler dolanıyor sanki…  

Sanıyorum genetik bir defonun olası standart sapmasının sonucunu yaşıyorum. 

 

Her neyse!... demek istediğimi anladınız…  

Anlamadınız mı ? 

Tamam, sorun yok…  

Şimdi şöyle yapalım ; siz sayfanın başına gidin ve tekrar okumaya başlayın… 

(Yaklaşık 10 dk sonra) : 

    -“İmdat ! Döngüye girdim, kurtarın beni!...” 

Hımmm…Demek siz de de defo var!.. 

(bu aynen siyasetçilerin  temsil ettikleri ülkenin başını belaya sokup sonra da : 

“Enteresan!.. Bizim milletin dış ilişkiler politikası yanlış galiba!” demelerine benziyor. 

    

Sonunda sizi siyasete bulaştırarak asıl konuyu unutturmayı başardım. 

Bu aslında Süleyman Demirel’in aktif siyasetin içindeyken çok doğal biçimde 

uyguladığı bir unutturma politikasıydı. 

Bunu o kadar doğal yapıyordu ki siyaset yapmazmış gibi yaparak siyaset yapıyordu.  

Ehem. Ben onun öğrencisiyim... 

 

Ben 1959 doğumluyum ve tüm ömrüm Türkeş-Ecevit-Erbakan-Demirel dörtlüsünün ne 

demek istediklerini anlamaya çalışmakla geçti. (Ölenlere rahmet, kalanlara selamet 

diliyorum) 

Kısmet bu güneymiş, ne yapalım kapasitemiz bukadarmış!.. 

 

Bu açıdan bakıldığında tuhaf bir çocukluk ve gençlik dönemi geçirmiş olabileceğimi 

tahmin edersiniz sanırım. 

 



 

 

 

 

 

Tekrar asıl konumuza dönersek : Benim çocukluğumda tuvalet ihtiyacının   

giderildiği yere, genel olarak, TUVALET denirdi.  

Kırsal kesimde : Memişhane, ayakyolu, yüz numara gibi adlarla da anılırdı tuvalet… 

 

Sonraları, yabancı kelime ve sembollerin dilimize girmesi sayesinde tuvaletler WC 

adıyla anılmaya başlandı (water closet) 

Şimdi şu soruyu sorabilirsiniz : “Tuvalet” Türkçe kökenli bir kelime mi? 

Hayır değil tabii ki!.. Ancak, bu kelime (orj. Toilette) tüm dünya tarafından o kadar 

kabul görmüş ki adeta her dilde doğal olarak duruyor. 

 

Bazı kelimeler yaşam ve teknolojinin gelişmesi sonucunda doğal olarak ortaya çıkıyor ; 

dil doğal bir süreç içinde doğal olarak gelişen bir araçtır çünkü…  

Siz istediğiniz kadar kaleme yazgaç ; uçağa uçurgaç, otobüse de uzun oturgaçlı götürgeç 

denmesini dikte edin, kimse dinlemez!.. 

Sözcükler halk tarafından  benimsenmedikçe bir bardak suda fırtına kopartmaktan daha 

ileri gidemezsiniz. 

 

En yeni örnek ise devletin AB para birimini “Avro” diye kabul ettirmeye-dayatmaya- 

çalışmasıydı. 

Sanki “Avrat” kelimesinin Etiler-Ulus lisanındaki sosyetik çözümlemesi gibi!.. 

Doğal değil… Bu yüzden de herkes “Öro veya Yuro” adıyla çağırıyor söz konusu para 

birimini. 

 

Bir de kimi çevrelerin kibarlık adına halka dayattığı bazı kelimeler ve onların yanlış 

kullanılışları var... 

LAVABO da bu yanlış kullanılan kelimelerden biri… 

Lavabo denildiğinde ben yalnızca el ve yüzün yıkandığı –genellikle seramikten 

yapılmış- bir tekne anlıyorum. 

Bu tür bir anlayışa göre ortada çok garip ve hatta saçma bir durum var. 

İnsanlar ve özellikle gençler birbirlerine sürekli “Lavaboya gidiyorum!” diyorlar. 

 

Ben bu durumu hiç kavrayamıyorum.  

Bu insanlar ya hiç çiş-kaka yapmıyorlar ; ya da yanlış yere yapıyorlar. 

Her iki durum da bir felaket bence…  

Demek bizim tuvaletlerimiz…şey pardon lavabolarımız bundan dolayı bu kadar pis ve 

bakımsız durumda… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ELİNE, DİLİNE... 

 

 

 

Türkçede yukarıdaki gibi başlayan bir deyim vardır : “Eline, diline, beline hakim ol!” 

Bu bir deyim olmaktan çok, bir nasihat gibi verilir genç nesillere… Özellikle de erkek 

çocuklara…                                                                                             

 

Gençler tarafından komik, basit ve hatta erotik bir biçimde algılanabilen bu deyişin ne 

kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum.  

Neden derseniz, bir zamanlar ben de gençtim ve gençken yaptığım değerlendirmeler 

tastamam böyleydi de ondan...  

 

Ancak geçen yıllarla beraber bu deyimin yaşamımımda ne kadar önemli olduğunu 

anlamış bulunuyorum. Hatta, bundan da öte, bu konuda kendimi   eğitmeye devam 

ediyorum; ve inşallah bir gün öğreneceğim… 

 

Konuyu, tahmin edebileceğiniz gibi, üç ayrı bölümde incelemeyi düşünüyorum.   

 

Vücudumuzun uzun bir organının ucunda yer alır... elimiz... (Hayır, o organından 

bahsetmiyorum ; o daha aşağıda yer alır ve adına bacak denir.)  

 

Bazı kişiler : kollarımız ve bacaklarımızı sonradan çıkma diye de adlandırabiliyorlar. 

Böyle bir tanımdan dolayı, bebek bedeninden birdenbire pırtlayıveren uzantıları 

zihnimde canlandırmaktan kendimi alamıyorum bir türlü... Yine de bana sorarsanız, 

insan bedeninde tek bir sonradan çıkma var : Akıl... 

 

Eğer öyle olmasaydı, tüm ömrünü aptallıklar peşinde koşmakla geçiren insanoğlunun 

sonunda akıllanmasını nasıl açıklayabilirdiniz ? 

Her neyse...İsterseniz ellerimizle yaptıklarımızdan bahsedelim biraz.                 

Bence, her ne yaparsak yapalım, ellerimiz araç olmaktan pek de ileriye gidemiyor ; asıl 

olan düşünce ve niyetlerimizdir.  

 

Eskilerin amel dediği şey, yani yapılan iş, işte buradan kaynaklanıyor.  

Dolayısıyla, tuttuğun her ne olursa olsun, önemli olan onu nasıl kullandığındır. Söz 

gelimi, elindeki bıçakla et de kesebilirsin (Yok, olmaz! Sen yanlış anlamışsın ; kaçak et 

bıçakla kesilmez!) yemek için ; insan da öldürebilirsin, ilkel içgüdülerini tatmin etmek 

için. Önemli olan bıçağın ucundaki adamın niyetidir.                                                                                                                

 



 

 

 

 

Sonuç olarak : ellerimize sahip olmanın tek yolunun zihnimizdeki düşünceleri kontrol 

etmekten geçtiğini ve bunun da tek yolunun da bilinçaltında istendik kodlar oluşturmak 

olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü, düşüncelerimizin yaklaşık %90’ı bilinçaltındaki 

kodlamalardan kaynaklanıyor maalesef... Peki, bu bilinçaltı denen hayvanı nasıl 

dizginleyebiliriz ?   

Üzgünüm, bunun yanıtını bilmiyorum. Kelin merhemi olsa başına sürermiş...(Zaten süre 

süre kel olmuş yahu!)               

 

Eğer, yanıtı bilseydim böyle absürd ve deli saçmalaması yazıları yazmazdım hiç... 

Ayrıca, bu garip şeyleri okuyorsanız ve hatta bir şekilde hoşuuza da gidiyorsa ;  bence 

sizin durumunuz benimkinden daha ciddi olabilir!.. 

 

Gelelim dile, yani dilimizle yaptıklarımıza (bkz. French Kiss, chap. 7, the role of tongue 

in human inter-relationships, xyz books).   

 

Bence, bunu yoruma hacet göstermeden muhteşem bir şekilde ifade eden bir deyişimiz 

var : “Bülbülün çektiği dilindendir.” Bence çok doğru...Fazla ötersen kedinin biri gelip 

seni ham yapabilir...  

Bu durum insan için farklı mı oluyor sanki ? Fazla konuşan insanlar zaaflarını ortaya 

koymuyorlar mı ? Çok garip bir ikilem var burada : Çok konuşan insanlar güçlerini 

göstermek için böyle davranırken, farkında olmadan tüm zayıflıklarını gözler önüne 

seriverirler.  

Aslında, bunun nedeni ise ; kendi bilinçaltlarında kendilerini zayıf gördükleri alanlar 

olduğunu bildikleri içindir. Ama, bunu bilinçli olarak bilmezler nedense!.. Yani, 

bildiklerini, bilmediklerini bilemezler. 

Bundan dolayıdır ki, insan gelişimindeki en büyük aşama bireysel farkındalığın 

yaratılmasıyla başlayabilir ancak... 

 Zihnimiz ne ise fikrimiz o olur ; fikrimiz de zikrimiz, yani sözümüz o olur.  

Yani, kısaca dilin kendisi de araç olmaktan öteye gidemiyor görüldüğü gibi.   

 

Son olarak da belimizi inceleyelim.                                                                                        

Orta yaş civarında dolanan ve yaşlılığa doğru emekleyen herkezde az çok bir bel ağrısı 

problemi vardır gibi geliyor bana ? Benim L1-S5 omurumdaki hafif düşüklük zaafı ara 

sıra ağrılara neden olabiliyor. 

Bu da tuhaf ; kırklı yaşlarımın ortalarına kadar tek zaafımın alt çene düşüklüğü olduğunu 

sanırdım...                    

 

Her neyse buradaki bel kelimesi çocuk, yani döl olarak kullanılıyor sanırım. Yani, 

uçkuruna sahip olamazsan eline çocuğunu alan hatun kapında alır soluğu. 

Uçkur ne mi? Tabii ya, ben kime konuşuyorum... Uçkur : Kemer yerine pantolonun 

üzerine sarık gibi sarılarak bağlanan kumaş bağ...                                   

 



 

 

 

 

 

 

Evet! Sarması da çözmesi de zahmetli.  

Zaten, Türk erkeklerinin durumu düşünülerek çabuk çözülmesin diye öyle bağlanıyor. 

Ne güzel değil mi ?                   

Nasıl, tuvalete giderken zor mu olur ? Yok canım! Bence fazla risk taşımıyor bu 

durum... 

Asıl riskin uçkuru çözmeyi unutmakla ilgli olduğunu düşünüyorum. 

Şu deyişi hiç duydunuz mu ? 

“Pantolon fermuarını kapatmayı unutmak sıkıntı yaratabilir ; ama asıl korkunç olanı 

gerektiğinde açmayı unutmaktır!” 

 

Aslına bakarsanız, bu konu da diğerleri gibi, zihnin durumundan kaynaklanıyor. Yani, 

zihnimizin güzeliklerini (!) farklı organlarımızı çalıştırarak ortaya koyuyoruz.  

Bununla beraber, karşımızdaki kişi zihnimizi değil sonuçları gördüğünden :  Elimize, 

dilimize ve belimize hakim olalım!.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ÇOK YAŞA SEZAR 

 

 

Çok yaşa Sezar !.. 

Ne demek çok geç!.. 

Hayır, ölmüş olman fark etmez ; bu sevgi-saygı gösteren bir deyim sadece… 

Haaaa! Anladım : Demek sizin zamanınızda yalnızca diriler için kullanılıyordu bu 

deyim.  

Aman Sezar’ım, soslu salatam, sakın kızma şu garip kuluna ;  kılıçtan filan geçirirsin 

bizi neme lazım… 

 

Amacım geçmişte yaşayan tarihi liderlerle dalga geçmek filan değil… 

Zaten bu durum pek ahlaki de olmazdı, öyle değil mi ? 

Ölülerin, şu an için yaşamakta olanların alaycı (istihza) sözlerine ve hatta hakaretlerine 

yanıt verebilme kabiliyetleri yok çünkü… 

Ayrıca, gerek sıradan insanları, gerekse tarihi şahsiyetleri yaşadıkları şartlara göre 

verdikleri tepkilerle değerlendirmekten yanayım.  

Bunun için de yaşanan dönemin çok iyi incelenmesi ve anlaşılması gerektiğini 

düşünüyorum. 

 

İnsanlar, genel olarak, diğer insanları değerlendirirken ya insafsızlık oburluğuna ya da 

takdir kabızlığına düşüyorlar… 

(Aklımı yemeğe mi ... takmışım, nereden çıktı bu?) 

Çünkü, insanlar her durumda yalnızca kendilerini düşünür ve ona göre hareket ederler.  

 

Kişi takdir edildiğinde, ‘aferin size akıllı insanlar’ ; eleştirildiğinde ise   ‘bunların hepsi 

değer bilmez sersemler’ diyebilir, öyle değil mi?  

Diğer insanlara yaptıklarından veya söylediklerinden dolayı zaman zaman herkes gibi 

ben de kızabiliyorum.  

Tam bu noktada, şu eski deyişi aklıma getirmeye çalışıyorum : “İnsanlar size karşı 

değildirler ; onlar kendilerinden yanadırlar.” 

 

Her neyse, Sezar’dan, yani Roma’daki orijinal adıyla Julius Caesar’dan bahsediyorduk 

değil mi?  

Hani, şu oğlu bildiği kişi tarafından ihanete uğradığında “Sen de mi Brütüs?” sözü tarihe 

geçen Roma imparatoru Sezar’dan bahsediyorduk… 

 



 

 

 

 

Her ne kadar, Roma’da yaptıklarıyla çok özel ve renkli bir kişiliğe sahip olsa da, 

günümüzde ismi casinolara bile verilse de bizi ilgilendiren konu aşkları ; daha doğrusu 

Cleopatra ile olan aşkı… 

Peki, Sezar’ın Cleopatra ’ya olan aşkı neden bu kadar önemli ?  

Önemli! Hem de o kadar çok önemli ki, önemli sözcüğü bile yetersiz kalır!.. 

Şimdi sıkı durun açıklıyorum… 

Eğer, Sezar Cleopatra ’ya aşık olmasaydı bugünkü batı medeniyeti olamazdı, ya da en 

azından bugünkü haliyle karşımızda duramazdı. 

 

Tamam, çok iddialı oldu, biliyorum… Ancak, izin verin açıklayayım. 

Sezarın, Cleopatra ‘ya gönlünü kaptırdıktan sonra Mısır ve kültürünü daha yakından 

tanıma fırsatını bulmuş olması normaldir.  

Mısır kültür ve sanatından fazlasıyla etkilenen Sezarın, Mısır’a ait bu değerleri, 

olabildiği kadarıyla, Roma’ya taşıyıp durduğunu düşünüyorum. 

Dolayısıyla, aynı etkinin Roma’da ve özellikle Romalı sanatçılarda da oluştuğunu 

söylemek pek de iddialı bir yaklaşım olmaz sanırım. 

 

Haydi bakalım! Tüm kitapları karıştıralım o zaman... 

 

Mısırlılar mumyaladıkları ölülerini (Romalıların yasaklamasına rağmen*) lahitlerin içine 

koyarak gömüyorlardı.  

 

Ölen kişinin önemine uygun düşecek şekilde -çoğunlukla lahitler veya ahşap maskeler 

üzerine- sanatçılar tarafından portreleri yapılıyordu.  

Bu portrelerde uygulanan sanat ve teknik o kadar mükemmeldi ki, batı ancak 1500 yıl 

sonra –Rönesans  ve yağlıboya ile-  bu ustalığa erişebilecekti!.. 

Daha sonra, 20. yüzyılda yapılan kazılarda ortaya çıkarılan bu portreler –Fayyum 

mumya portreleri (M.Ö. 100’ler) - Mısır’ın kültürel bağlamda Batıya nasıl ışık tuttuğunu 

belgeleyen delillerdir diye düşünüyorum. 

 

Batı, şimdiki medeniyetini, doğudan aşırdığı kültür ve sanat birikimleri üzerine 

kurmuştur ve bu bilinen bir gerçektir.  

Eğer inanmıyorsanız, Avrupa ve Amerika’daki müzeleri geziniz… Sadece Anadolu’dan 

kaçırılan kültürel değerlerimizle kaç tane yeni müze kurulabileceğini hesaplayamazsınız 

bile… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 * O dönemde Roma’nın bir Eyaleti gibi bir konumda bulunan Mısır’da ölülerin gömülmek yerine 

yakılması öneriliyordu.    

 

 

 

Batı, doğunun binlerce yıldır sahip olduğu bilgi ve değerleri yeni yeni keşfediyor!..  

Doğu tıbbında uygulanan tedaviler, batı tıbbında şimdilerde homeopaty, chiropractism, 

enerji gibi adlarla bilimsel bir yapıya dönüştürüyor. 

 

Yeni trend : Önceden  yaptığımız ama sonradan unuttuğumuz  şeyleri güya bilim yoluyla 

ve yeniden öğrenmek... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

BEL AĞRISI 

 

 

Şimdilerde belim ağrıyor!.. 

Öyle böyle değil ; hani Allah düşmanıma bile vermesin diyebileceğiniz türden… 

Gençken ağrıyan tek yerim : İçi yeteri kadar dolu olmayan cüzdanımdı.  

Arada bir, ülkemin müzmin cari açık problemi benim cüzdanıma da bulaşıyor ve zat-ül-

cep hastalığından muzdarip olabiliyorum. 

 

Bel-boyun ağrısı deyip geçmemek gerekir ; kırk yaşını deviren çoğu insanın TV, fazla 

kilo, hareketsizlik gibi nedenlerden dolayı bir bel ağrısı sorunu var.  

İlerleyen yaşla birlikte, kas zayıflaması ve omurgaların içindeki jelin büzüşmesi  

bel kemiğinde zaaflara neden olabiliyormuş.  

 

Neden belimin ağrıdığını soranlara ; -komiklik olsun diye- “Sırtımı bir ayıya çiğneteyim 

dedim, ama hakikaten ayının tekiymiş!” diyorum. 

Şaka bir yana, çok ağrılı ve sancılı bir süreçten bahsediyorum.  

 

Kayropraktoruma (*) göre (Hayır, uzaylı bir çeşit canavar değil o!..) omurlarımdan 

birinde hafiften fıtık başlangıcı varmış, ve oluşan sinir sıkışması bel kalça ve bazen de 

siyatik sinirinde ağrılara ve uyuşmalara neden oluyormuş. 

 

Doktora gitmeyi pek sevmeyen ama ağrı ve acılara bayılan akıllı bir tip olduğumu 

rahatlıkla söyleyebilirim. 

Bu yüzden, kontrole gitmek yerine ; saygımdan dolayı  iki büklüm olana  kadar 

doktorumun karşısına çıkmıyorum. 

(Aslında sadece iki kez oldu, ancak bel ağrısının kafayı çalıştırmak gibi bir yan etkisi var 

herhalde ki, üçüncüsüne neden olmamaya karar verdim.  

Yaradan ‘ın Türk insanını yaratırken yalnızca tek can vermiş olması ne kadar üzücü… 

Bizler ancak üçüncüde ders almaya başlıyoruz.) 

 

Narin ama tahmin edemeyeceğiniz kadar güçlü bir Fransız kadınıdır benim 

Kayropraktorum… O kadar ki : özel masasında kemiklerimi çatırdatarak masaj yaptığı 

her seferinde elinde kalacağımı düşünmeden edemiyorum.. 

Ancak bu kez başımdaki dert daha da büyüktü : Benden 1 yıl içinde kontrole gelmemi 

istemişti, ama ben tam 5 yıl sonra üstelik iki büklüm ve ağrılar içinde   muayenehanesine 

gelmiştim.   

Aslına bakılırsa eşimle beraber gelmiştik, tek başıma gelebilecek durumum yoktu. 

 



 

 

 

 

 

* Chiropractor : belkemiği uzmanı 

 

 

 

Her neyse, kısa bir süre bekledikten sonra bekleme odasına geldi. Nemrut bir suratla 

beni ve eşimi süzdü ve ardından beni masaj odasına aldı. 

Korktuğum  başıma geldi… Başladı fırçalamaya… Yahu askerken bile bu kadar 

parlamamıştım… 

 

Yok efendim her yıl diş kontrolüne gitmiyor muymuşum ; gözlerime baktırmıyor 

muymuşum ; kulaklarıma…kolesterolüme… 

Evet demeye korkuyordum, çünkü evet dediğim her seferinde belkemiğimin diğer 

organlarımdan daha az önemsiz olmadığını ve neden kontrole gelmediğimi sorgulayıp 

durdu.  

 

Yahu, Türkiye bile bunların ağababası AB önünde böyle zulüm görmemiştir… 

İçimden kır kemiklerimi bari de bitsin bu ıstırap diye geçirmeye başladım. 

Neyse, masajı yapıp kemiklerimi yeteri kadar elime verdiğinde bende Denizli horozu 

gibi dikilmiştim. İyileşen bir tek ben değildim ; doktorumun suratı yumuşamış ve her 

nasılsa gülümsemeye başlamıştı. 

 

Sağlıklı yaşamın kalitesini oluşturan üç şey varmış : Belkemiği, tansiyon ve kolesterol… 

Bir uzmanın dediğine göre : son ikisini ezbere bilmemiz gerekiyormuş. Aslında, bu 

ikisiyle az çok ilgiliyiz, çünkü onları ihmal ettiğimizde hemen sorunlarla karşılaşıyoruz. 

Peki, ilkine yani belkemiğine gereken ihtimamı gösteriyor muyuz? 

Pek sanmıyorum… 

Ancak, hareketsiz kalır ve kilo almaya meyilli olursak o kendini bize fena halde 

hatırlatacaktır, emin olabilirsiniz… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MÜEBBET KUŞU 

 

 

Yeni bir kuş türü ya da bir çeşit şifre sandınız değil mi ? 

Başta ben de öyle sanmış…  

Bir dakika!...Unuttum yahu, bu adı ben koymuştum bizim kuşa. 

Hangi kuşa mı?  

Şeye canım, bizim müebbet kuşuna… 

Hangi zihniyet bir muhabbet kuşuna müebbet kuşu adını takar ve bunu neden yapar diye 

sormanız normaldir. 

İzin verin, anlatayım. 

 

Eğer evinizde kuş beslemek istiyorsanız çoğu insanın yaptığı gibi muhabbet kuşundan 

yana koyabilirsiniz tercihinizi. 

Biz de öyle yaptık zaten. 

Aslında, ilk önce cennet papağanı almıştık. 

Baktık ki, gagasıyla parmaklarımızı kopartmak gibi bir niyeti var kendilerini hemen bir 

muhabbet kuşuyla değiştirdik. 

İyi de halt ettik. 

Meğerse, dertlerin en büyüğünü sarmışız başımıza! 

Aman canım, şuncağız kuşun derdi ne kadar olabilir dediğinizi duyar gibiyim. 

Ancak kazın…pardon kuşun ayağı öyle değil. 

 

Biz eve kuş aldığımızı düşünürken, meğerse kuş kendine bir sahip almışmış… 

Utanmasa, “Kardeş kendime bir aile aldım, sudan ucuz!” diyecek. 

Satıcı gereken yönergeleri verdi, sanırsın uzaya roket atacağız!.. 

Alt tarafı kuş beyinli bir kuş işte, bakımı ne kadar zor olabilir ki? 

 

İşte macera da böyle başladı. 

Kuş çabuk konuşsun diye yanına eş almadık. Adet böyleymiş ; eşi olursa onunla 

muhabbet etmekten(!) konuşmayı öğrenemezmiş.  

Kuşumuza “Cici kuş” adını koymuştuk. Cici kuş, beyaz renkli çok sevimi bir yaratıktı. 

Davranışlarından (?) erkek olduğunu tahmin ediyorduk. 

 

Biz başladık : “gel cici kuş, uç babacım, canım…” gibi konuşmalara.  

Bir ara baktım, o konuşuyor biz ötüyoruz gibi şakalar yapmadan geçeceğim bu faslı. 

Neyse efendim, kuş beş-on kelime etmeyi ; çağırınca açık kafesten uçup omzumuza 

konmayı öğrendi. Haliyle bu durum hoşumuza gitmeye başlamıştı. 



 

 

 

 

 

Ama, bu arada hoşumuza gitmeyen şeyler de oluyordu hiç şüphesiz… 

Cici kuş “Babacım, babacım” diye uçarak geliyor ve elime konuyordu. 

Konuyordu da, bir problem vardı bu işte!... 

Kuş, serçe parmağımı çok beğenmişti anlaşılan…  

Ne beğenmesi yahu, düpedüz aşk yaşıyor ve aşk yapıyordu parmağımla… 

Utanç verici bir durum!.. 

Hayvan düpedüz sinkaf ediyordu serçe parmağımı. 

Gittim veterinere danıştım. Soruma aldığım yanıt ve tavsiye şok ediciydi : “O sizi eşi 

zannediyor, ruh sağlığının bozulmaması için bırakın ne yaparsa yapsın!” 

İyi de benim ruh sağlığım ne olacak? 

Hayvan serçe parmağımla beraber ruhumu da tövbe tövbe!.. 

 

İşte, muhabbet kuşunuz sizi böyle görüyor. 

Eşinizin elindeki belgeden daha kuvvetli onun size karşı olan duyguları… 

Siz ebediyete kadar onunsunuz ve taraflardan biri ölmedikçe bu ilişki bozulmuyor. 

Yani ölümüne… 

Yani yaşam boyu… 

Yani müebbeten… 

İşte, beni şimdi anlıyorsunuz!.. 

Onun adı muhabbet kuşu değil Müebbet kuşu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

KEMİRGENLER  EĞİTİLEMEZ 

 

 

 

Bundan yaklaşık 20 yıl kadar önceydi… 

Henüz 30’lu yaşlarımı sürüyordum… 

Turgut Özal’ın dünyaya açılma politikasının yeni hüküm sürmeye başladığı 90’lı  yılları 

yaşıyorduk… 

Ve ben daha genç ve dolayısıyla daha ukalaydım. 

O yıllarda uygun bir eğitimle her insanın, hatta her canlının az ya da çok 

eğitilebileceğine inanıyordum. 

Fena halde yanılmışım!.. 

 

Bir gün Kadıköy’de gezinirken tavşan yavrularının satıldığı açık bir tezgahı gördüm. 

İngilizce adı Pet-shop olan evcil hayvan satış dükkanları pek yaygın değildi henüz… 

Sonradan yabancı kökenli olduğunu öğrendiğim çift renkli küçük bir tavşanı çok 

beğendiğim için satın alma gafletinde bulundum. 

Gaflet diyorum çünkü, tavşanların eğitilemez olduklarını bilmiyordum. 

 

Arkadaşlarıma tavşan aldığımı ve evde besleyeceğimi sevinçle anlattığımda,  bana 

acıyarak bakmışlardı. 

Arkadaşlarım, tavşanların kemirgenler sınıfında yer aldığını ve kemirgenlerin 

eğitilemeyeceğini bana uygun bir lisanla anlattılar. 

Onların bana aptalca görünen yorumları bir kulağımdan girdi öbüründen çıktı.  

Serde ukalalık da var ya, hiç umursamadım söylenenleri. 

 

Açıkçası, ODTÜ eğitim fakültesi mezunu olduğum ve bir sürü seçmeli mantık, psikoloji 

ve eğitim dersleri almış olmama güveniyordum. 

Heyhat! Bir tavşanın beni bu kadar kepaze edeceğini rüyamda bile görsem inanmazdım.  

 

Bu sevimli tavşan her şeyi kemiriyordu!.. 

Halılar, eşyalar, ve hatta perdeler… 

Sanırsın evde uzaylı bir canavar var ; anlaşılmasın diye de tavşan kılığına girmiş sanki…  

 

Sen arkanı döner dönmez otomatik çalışan bir çim biçme makinesi harekete geçiyordu. 

Özellikle geceleyin durmadan çalışan bir çeneyi duymamak olası değildi… 

 

Bir keresinde yorgunluktan uyuya kaldığım divanda acıyla uyandım. 



 

 

 

 

Hayvan, açıkta kalmış  baş parmağımı kemiriyordu. 

Günlerim ve gecelerim adeta kabusa dönmüştü ; bu küçük sevimli şeytan her şeyi 

kemiriyordu. 

Onun geçiş yolunda olan her şeyi yangından mal kaçırır gibi  aceleyle önünden 

çekiyordum. 

Evde kemirilme ihtimali olabilecek her şeyi koruma altına alabilmiştim sonunda. 

Tam dertlerim bitti dediğim an gördüğüm şey karşısında adeta şoka girdim. 

Tavşan kanıyordu!.. 

 

İlk önce tavşanın bir şekilde yaralandığını zannettim. 

Daha sonra da tavşanın regl olduğunu anladım. 

Yahu hiç tavşan adet olabilir mi, memeli mi bu? 

Evet, memeliymiş! 

Acaba daha neler görecektim bu tavşan sayesinde? 

 

Şimdi de tavşanın geçtiği yerde kan izi kalmasın diye tuvalet kağıdından ped yapıp 

altına bağlamak zorunda kaldım. 

Kıçında bir çeşit kadın bağı olan ufak bir tavşanın ne kadar komik olabileceğini 

gözünüzün önüne getirmeyi bir kez deneyin bakalım… 

Çok eğleneceğinize dair bahse girebilirim, ancak ben yorgunluk ve sinirden ağlamak 

üzereydim… 

 

Tavşanı, bu durumundan dolayı arada bir yıkamam gerekiyordu. Çok narin bir hayvan 

olduğu için de dikkatlice yıkıyor ve saç kurutma makinesiyle kurutuyordum. 

Makinenin sesinden korktuğu için bana daha bir muhabbetle sarılıyordu. 

 

Eğer tavşanlar hakkında biraz bilginiz varsa, sıcaklık değişimine ve mikroplara karşı 

hassas olduğunu da bilirsiniz. 

Ona tam alışmış ve onu tam idare etmeyi öğrenmişken bir gün hastalandı ve öldü. 

Çok üzüldüğümü hatırlıyorum… 

Üzüldüğüm bir diğer konu da :  Onunla beraber olduğum birkaç ay boyunca 

davranışlarında hiç bir değişiklik sağlayamamış olmamdı… 

Arkadaşlarım maalesef yerden göğe kadar haklıydılar… 

 

Bu deneyim bana çok şey öğretti. 

Ve sonraları, canlılar ve insanlara karşı edindiğim bir tavır haline geldi : Öğrenmek 

istemeyene hiç bir şey öğretemezsin ; akıllı insanlara ise bir şey öğretmene gerek yoktur, 

onlar bir şekilde öğrenirler zaten. 

 

Ancak, kemirgenleri andıran bir grup insan vardır ki onlardan her şartta uzak durmak 

gerekir, çünkü bir kemirgen gibi zihnini, enerjini ve geleceğini kemirirler… 

Onları eğitmeye çalışmak boşunadır, çünkü kemirgenler eğitilemezler. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

KILDAN TÜYDEN İŞLER… 

 

 

Vaktiyle İnönü caddesinde otururken ; hemen yanı başımızdaki sabit pazarda yerleşik bir 

berberim vardı. 

Adının Ahmet olduğunu hatırladığım bu kişi son derece esprili ve sosyal bir kişiliğe 

sahipti.  

 

Saçlarımın kesilme zamanı geldiğinde ayaklarım mecburen(!) onun dükkanının yolunu 

tutardı. 

Mecburen dememin sebebi vardı. 

Bazı nedenlerden dolayı birkaç kez başka berberlere giderek “eşek traşı” sonucuna 

katlanmak zorunda kalmıştım. 

Bu durumu kendisine anlattığımda ise : “Karını aldat, berberini adatma!” diyerek alay 

eder ve adeta “Oh olsun sana!” tavrı takınırdı… 

Çok şeker bir insan olduğu için kendisine kızamaz onunla beraber kahkahalara 

boğulurdum. 

 

Dükkana adım atıp : “İşler nasıl gidiyor?” diye sorduğum her seferinde ise : “N’olsun 

abi kıldan tüyden işlerle uğraşıyoruz işte!” karşılığını alırdım. 

 

Daha sonraları sabit pazardan taşınıp İnönü caddesine taşınmıştı.  

Kendisini berberlikten emekli etmeden önceki bu son dükkanında rahmetli Çetin Alp ile 

tanışmıştım. 

1980 darbesini yaşamayanlar büyük bir ihtimalle Çetin Alp’i de hatırlamayacaklardır. 

Çetin Alp 1983’de Türkiye’yi Eurovision şarkı yarışmasında “Opera” adlı şarkıyla 

temsil etmiş ve 0 puanla hezimete uğramış güçlü sesi olan iyi bir şarkıcıydı.  

Daha sonraları kazandığı başarılar maalesef “Opera”nın gölgesi altında kalmaktan 

kurtulamadı. 

 

Gençliği sağ-sol çatışmalarıyla heba olmuş ; büyükelçileri Asala tarafından katledilen ; 

darbeler ve vesayet rejiminden başını kaldıramayan ; sıkı yönetilmekten canı çıkan bir 

millettik o zamanlar... 

Yaşanan her şeyi bir yana koyup Eurovision gibi rüştünü o yıllarda ancak ispat etmeye 

başlayan bir yarışmadan dolayı Çetin Alp’e çok yüklenilmişti. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yarışma bizim için çok önem taşıyordu nedense… 

Sanırım, Avrupalı’nın gözünde itibar kazanabileceğimize inandığımız yarışmalardan biri 

olduğunu düşünüyorduk. 

Şarkının hazırlanmasında Buğra Uğur, Aysel Gürel gibi isimlerden oluşan bir ekip 

olmasına ve üstlenilen görev -yorum- layıkıyla yerine getirildiği halde başarısız olundu. 

 

Başarısızlığın nedenleri çok olabilir, ancak bence en önemli neden : Bu şarkı bu tür bir 

yarışmaya   zamanlama olarak uygun değildi. 

Ayrıca, şarkının sözleri halk tarafından samimiyetsiz batı yalakalığı şeklinde 

değerlendirilebilecek marjinal bir yapıya sahipti. 

 

Çok üzücü ve çok komik!.. 

 

Aslında olayın sosyolojik boyutunun farklı olduğunu düşünüyorum. 

Sporda, sanatta, bilimde yaşanan başarısızlıkları ve tatminsiz yaşamların doğurduğu 

mutsuzlukları bir noktaya odaklamak gerekiyordu. 

Böylece, tüm içsel gerilim patlayarak yok olacaktı. 

Kısacası bir günah keçisine ihtiyaç vardı. 

 

Bu yazıyı yazarken aklıma gelen bir olay o dönemdeki kitle davranışını mükemmel bir 

biçimde gözler önüne serecektir. 

Yer 80’lerin başında Ankara, Kızılay meydanı…Henüz doğalgazla ısınmaya 

geçilmediğinden çok kirli bir hava solunuyordu bu şehirde… 

Öyle ki dışarıda beş dakika vakit geçirdiğinizde ağzınız ve burnunuz kurumdan kapkara 

olurdu. 

İşte böyle bir ortamda –Kızılay meydanında- bir tiryakinin sigara içerek havayı kirlettiği 

için adamakıllı dövüldüğünü hatırlıyorum. 

 

Sigara içmenin riskli bir şey olduğunu hep söylemişimdir… 

Bu kötü alışkanlıktan vazgeçseniz bile,  başınızda saç olduğu sürece kıldan tüyden 

risklerden kaçınmak imkansız görünüyor. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DELİYİ  KIZDIRMA 

 

 

Bir deliyle karşılaştınız mı hiç? 

Daha doğrusu bir deli hiç ummadığınız bir anda yanı başınızda bitiverdi mi? 

 

Bana sakın “Yahu akıllı adam kaldı mı sanki!” tarzında klişe yanıtlar vermeyin… 

BEN GERÇEK BİR DELİDEN BAHSEDİYORUM! 

 

90’lı yılların başıydı… 

Sanırım 30 yaşında filandım. 

İstanbul’da yaşamakla beraber arada bir yolumuzu Ankara’ya düşürüyorduk. 

 

Ankara’ya her gidişimizde ODTÜ’yü ziyaret eder (sevgili okulumu), vakit bulabilirsek 

cam potalarda biraz basket atar ve akşam üzeri de eskiden yaptığımız gibi Sakarya 

Caddesine bira içmeye giderdik. 

 

Sakarya caddesine vardığımızda gördüğüm manzara karşısında adeta dondum kaldım… 

Güzelim meydan hercümerç olmuştu. 

Kaldırım ve parke taşlarından oluşan devasa yığınlardan dolayı, dükkanlar neredeyse 

görünmüyordu. 

Sanki bilinmeyen bir güç tüm bölgeyi hallaç pamuğu gibi atmıştı. 

 

Neden sonra silkelenip kendime geldiğimde arkadaşım Ömer’e dönüp bu durumun 

nedenini sordum. 

Ömer 195 cm boylarında çok iri ve bir o kadar da sakin bir arkadaşımızdı. 

Bizlerden farklı olarak ODTÜ’de akademik kariyeri seçmişti.  

O, her zamanki sakin tavrıyla yanıtladı beni : 

- “Ya, arkadaşlar ortalığı kazmayı seviyorlar herhalde.”  

Ömer’e yan yan baktım. Gülümsedim… 

 

Ömer’in tavırlarında insanı rahatlatan bir hava vardı… 

Kendisine çeşitli zamanlarda bir çok kez kızmaya çalıştığımı hatırlıyorum, ancak hiç 

birinde başarılı olamadım. 

 

Yürümeye başladık… 

Parke taşından labirentlerin içinde yolumuzu bulmaya çalışıyorduk. 

Bir ara gruplara bölündüğümüzün farkına vardım. 

O sırada ilk eşim ve ben bir dükkanın önündeki taş yığınının yanında duruyorduk. 

 

 

Birdenbire bir gürültü koptu. 



 

 

 

 

Biraz ileride adamın biri avaz avaz bağırıyordu. 

İlk önce önemsemedik, olurdu böyle şeyler… 

 

Ancak, Sesin şiddeti gittikçe artıyordu. 

Kulak kesilmek zorunda kaldık. 

Az ötede, Ömer kadar iri bir adam kocaman avucunda adeta kaybolmuş parke taşını 

havaya kaldırmış, başına dikildiği gence tehditler savurarak bağırıyordu : 

- “Hele bir gül bakalım, kafana yersin taşı!” 

- “Phhh!” 

 

Genç kendini tutmayı başarabilmişti. 

Fakat…Felaket… 

Gargantua (1), genci bırakıp bize doğru yürümeye başlamıştı… 

Köşeye sıkışmıştık, gidebileceğimiz hiçbir yer yoktu. 

 

Görüntü çok komikti : Gözleri fıldır fıldır dönen ve yürürken göbeği pelte gibi titreyen 

bir insan azmanı üzerimize geliyordu. 

Ben gayri ihtiyari 

- “phhhhhh” diye bir ses çıkarttım. 

İçimden gelen gülme isteğini nasıl bastıracaktım ?  

 

Kendimi sıkmaktan suratım alev alev yanıyordu. 

Bunları düşünürken deliyi başucumda bana bakarken buldum. 

Aslında onu görmüyordum. 

Daha doğrusu görmek istemiyordum. 

Yüzüne bakarsam kendimi tutamamaktan korkuyordum. 

Görmem gerekmiyordu, onun bana baktığını biliyordum. 

Sanki küçülmüş, minicik kalmıştım. 
 

 

Aynı tehdidi bana da savurdu: 

- “Hele bir gül bakalım, kafana yersin taşı!” 
 

 

Bildiğim ne kadar üzüntülü anı varsa hepsini aklıma getirmeye çalışıyordum. 

Tanrım! üzülme kavramını unutmuştum ; her şey komik gelmeye başlamıştı. 

Tam makaraları koyuvermek üzereydim ki beni bırakıp bir başkasına yöneldi. 

Bir süre sonra da risk menzilimden çıkmıştı… 
 
 

 

(1) Fransız Rönesansı'nın en parlak isimlerinden Rabelais'nin 1534'te yazdığı, romancılığın ilk       
örneklerinden birinde anlatılan dev yapılı insan     

 



 

 

 

 

 

 

İçimde biriktirdiğim enerji kahkahalara dönüşüverdi birden… 

Gözlerimden yaşlar akıyordu… 

Deli gibi gülüyordum. 

Yoksa delilik bulaşıcı mıydı ? 

- “Hele bir gül bakalım, kafana yersin taşı!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DİNLEMEK 

 

 
Dinlemek dişil bir eylemdir. 

İnanmadınız mı? 

Ben biliyorum neden inanmadığınızı!.. 

Çünkü, dişilerin erkeklerden daha  çok konuştuğunu düşünüyorsunuz... 

Belki? 

Bundan da  önemlisi, kadınların dinlemek yerine konuşmayı yeğlediklerini 

sanıyorsunuz...(Bunu doğrulayan bazı kadınlar görmüştüm.) 

 

Öyle bile olsa ne farkeder? 

Çok konuşmak dinlemeye, hatta iyi dinlemeye engel değil ki!.. 

 

Kadınlar iki nedenden dolayı iyi dinleyicidirler: 

 

Birinci neden, etki-tepki yasasıyla açıklanabilir sanıyorum. 

Bir dinlemenin olabilmesi için bir veya birden fazla  konuşanın olması gerekir,  değil 

mi? 

Peki tersi doğru mudur? 

Bir bakalım!.. 

Bir konuşanın olabilmesi için...bir veya daha fazla kişinin dinlemesi gerekir mi? 

Her zaman değil. 

 

Konu erkeklerle ilgiliyse bu sav çalışmaz! 

Çünkü, biz erkekler birbirimizi pek dinlemeyiz ; biz daha çok söylemek istediğimizi 

söyleriz.  

Bütün yoğunlaşma hep gücün ortaya konmasıyla ilgilidir, gücün alanı ne olursa olsun... 

Bunun nedeni : Erkeğin zihni –insan ilişkileri söz konusu olunca- karmaşık ilişkiler 

kuracak şekilde evrilmemiştir, buna gerek olmamıştır çünkü. 

İnanmıyorsanız, beraber bira içen 2 erkeği gözlemleyin, anlarsınız... 

Biri karısından, diğeri de patronundan şikayet  eden bu arkadaşların –dinlemeden 

konuşarak-mükemmelen anlaştıklarını göreceksiniz.  

Peki neden bira?  

Bilmem aklıma ilk gelen içki oydu... 

Yani, kendini kasmaya biraz ara verip gevşemeyi sağlayacak her ne varsa yakınlarda... 

 

Peki, konu kadınlarsa? 

Aşırı durumlar hariç, genellikle çalışır. 



 

 

 

 

Bir kadın, eğer  kendisini dinlemesini beklediği diğer kadının anlatacağı bir şey varsa 

dinler.  

Bunu yaparken de de dinlenmesini istediği dikkatle, konuşanı dinleyecektir.  

‘Ne kadar ekmek, o kadar köfte yaklaşımı!..’ 

 

Kadınların iyi dinleyici olmalarının ikinci nedeni de, varlığını ve haklarını koruma 

içgüdüsüdür. 

Yani, çoğunluğu ataerkil toplumlardan oluşan bir dünyada yaşayan kadın, dinleme 

alışkanlığını hep sürdüregelmiştir. 

Bunun nedeni, herşeyden  önce bilgi edinme gereksinimidir. 

Çevrenizde dönen olaylar hakkında ne kadar bilgiliyseniz, gelişmeleri  o kadar 

anlayabilir ve yönetebilirsiniz. 

Bu akıllıca bir tutumdur. 

Kadın, erkek egemen bir toplumda  haklarını böyle koruyagelmiştir. 

 

Kadınların aklı sürekli bir şeylerle meşgul görünür ; biz erkeklerin sınırlı ilgi alanlarına 

karşın kadınlar yaşamın tümüyle ilgilidirler... Bu açıdan fazla konuşmadıkları bile 

söylenebilir... 

 

Dinleme ve konuşma faaliyetlerine esprili bir bakış atmaya çalıştım. 

Eğer, sözlerimden alınan bir hemcinsim varsa, karşımda içerken bana birayla gelmesin!.. 

Yok eğer, böyle bir değerlendirmeyle herhangi bir hanımefendiyi kırdıysam, önüme bir 

tas yemek vermesin!... 

Ancak, eğer eşimi kırdıysam, durum fena!..Dikkat etmeli ki başıma bir şey gelmesin!... 

 

Espri gerçekleri değiştiremez, ama onları katlanabilir yapar... 

Ne kusur ettimse, affola!.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GENÇ OLMAK 
 

 

 

Bu yazıyı ikinci defa yazıyorum. 

Çünkü, birincisini Zeynep beğenmedi! 

Zeynep kim mi?..  

Yazımı beğenmeyişinden  Zeynep’in kim olduğunu anlarsınız sanıyordum... 

 

İlk kez yazdığımda başlığın adı ‘ACI YEMEK’di. 

Acının bir çeşit anatomik analizini yapıyordum : Acı neden yenir ; bir ihtiyaç mıdır ; 

iklimsel etkileri ve oluşturduğu haz duygusunu incelemiştim. 

 

Hatta insanların zevk aldıkları için acı yediklerini de belirtip,  insanı  ‘haz peşinde koşan 

bir varlıktır’ lafıyla pek güzel bağlamıştım!.. 

Ayrıca, ayrıntıya girip acıyla  ilk kez Antakya’da tanıştığımı bile yazmıştım. 

Bu tanışma sırasında kaşıkladığım cacığın en az yediğim yemek kadar acı olduğunu da 

eklemiştim. 

En önemlisi : ağlayarak acı yeşil biber yiyen annemi bu sayede anlayabildiğimi de 

belirtmiştim. 

Heyhat!..Olmadı!.. 

Bodrum anılarıyla  acı yemenin ilgisi ne? Konuda bütünlük yok dedi, dudak büktü. 

Antakya’dan  Bodrum’a geçişte süreklilik yok dedi...Olaydan koptum dedi...Gözlerini 

devirdi. 

 

Ben biliyorum aslında!.. 

Gelin psikolojisi bu!.. 

Kendisini tanımasa bile yazının içinde annem geçti ya, ondan sevmedi. 

 

Ne yapalım? 

Ben de sadece Bodrum anılarımı anlatırım o zaman... 

 

Yıl 1980 yaz sonuydu  sanırım... 

O yaz  Bodrum’daydık...Hem de 80’ihtilalinden tam bir hafta sonra!.. 

12 Eylül 1980...Darbe ve hakların kısıtlandığı yıllar!.. 

 

Bu kez,  babamın Bodrum’daki  ‘Orman Kampı’ na gidiyorduk. 

Daha doğrusu gidebiliyorduk, çünkü, ailece sıcağı fazla sevmediğimiz için  

yaz sonunda  tatil yapmayı seçiyorduk. 



 

 

 

 

Bu dönemlerde kamplar çoğunlukla  boş oluyordu. 

 

Orman Bakanlığı tarafından çalışanlarına ‘tahsis’ edilen (sağlanan) bir dinlenme kampı 

organizasyonuydu bu... 

Babam, bu bakanlığa bağlı,  ‘Orman Tahdit ve Kadastro Kurumunda’ hukukçu üye 

olarak çalışıyordu. 

 

Bodrum ‘Orman Kampı’  tam merkezdeydi...Zaten o yıllarda, Bodrum minicik ve 

tertemiz bir yerdi...  

O kadar ki, üç katlı bir binadan ibaret kampın arka kapısından  içilebilecek su 

kıvamındaki denize atlayabiliyordu insan. 

Gerçekten muhteşemdi!.. 

Ancak!.. 

Bülbül altın kafese konmuş misali hiçbir yere gidemiyorduk... 

 

Hatırlıyorum da, Halikarnas’dan ‘Funky Town’ adlı şarkının sözleri denizin üzerini  

yalayarak kulaklarımıza kadar geliyordu.  

Yaşım 21’di ve gençtim, ve bu da yetmez gibi ODTÜ’lü isyankarın tekiydim. 

Ben de Halikarnas’da olmak istiyordum...Diğer gençler gibi... 

Fakat, jandarma geçit vermiyordu... 

- “Yassah  hemşerim!” 

- “Yahu, kardeşim Halikarnas’a gideceğim.” 

- “Olmaz, emir var!” 

- “Ama, herkes orada?” 

- “Yassah dedik ya!” 

Her yerde jandarmalar vardı ve tüm yolları tutmuşlardı... 

Bodrum, Bodrum olalı böyle zulüm görmemişti... 

 

Serde gençlik vardı ya! Kim dinler ‘Yassah’ laflarını! 

Kah sandaletlerim elimde denizin içinden, kah ara yollardan...adeta sıvışıp geçmiştim 

jndarmaların arasından... 

 

Başarmıştım!.. 

Sonunda Halikarnas’taydım...İnanılmazdı!.. 

35 yıl sonra, bugün hala o müzik çınlıyor kulaklarımda... 

İyi ki yapmışım! 

GENÇ  OLMAK  İŞTE  BUDUR  ARKADAŞ!.. 
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BENDEN İNCİLER 

 

 

Keşke kulaklarımızla dinleyip yine kulaklarımızla söyleyebilseydik !.. 

 

Sevgi güvercin gibidir : Uçabilmesi için tutmak, dönebilmesi için uçurmak gerekir. 

 

Evreni iki kulağımız arasındaki mesafeyle algılarız. 

 

Nokta koymak değil ; iki noktanın sevişmesidir bilgelik. 

 

Büyüdükçe küçül ve eğil ; boş başak olmak maharet değil. 

 

Yarınlar dünü öğrenip bugünü değiştirenlerle yaratılır. 

 

Hayaller : vazgeçildiğinde çürümeye terk edilen başarı tohumlarıdır. 

 

En iyi politika dürüstlük ; en güçlü teknik samimiyettir. 

 

Sanat eserlerini sanatçılardan kurtarmak gerekir. 

 

Mum ışığındaki alevi göremeyenler aydınlanmadan payını alamazlar. 

 

Tertemiz bir gölün kirli bir bardak suyu olamazsınız. 

 

Adınızla gider kişiliğinizle ayrılırsınız. 

 

Omuzlarda taşındığınızda hafif ; yerdeyken zemini çökertebilmeli karakteriniz. 

 

Yapacakların yapamadıklarından daha büyük olmalı. 

 

Bilgi, gönül zenginliği ile yıkandığında bilgelik haline gelir. 

 

Yenilgi : Politik ve bilge kişilikli düşman komutanıdır. 

 

Özgürlük dağına tırmanırken çekilenler, esaret vadisinde taşınan prangalardan 

daha az acı verir.  

 

Bazen ‘şeyleri’ değiştirmektense kafayı geliştirmek daha az maliyetli olabilir. 

 



 

 

 

 

Eskiyen şeyleri yeni gösterecek farklı gözlüklerime hangi bakış açısıyla bakmalıyım 

acaba ? 

 

Özgürlük : istenilen alışkanlıkları oluşturabilme keyfiyetidir. Keyfiyetin alışkanlığa 

dönüşmesi ise esarettir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

GÜZEL SÖZLER 

 

 

“İyilik yapmak isteyen kapıyı vurur. Seven kapıyı açık bulur.” 

                                                                   Rabindranath TAGORE 

 

“Bana kötülük yapan kimseye sevgimin korumasını seve seve veririm; ondan gelen 

kötülük arttıkça benden çıkan iyilik de o derece artacaktır.”                                                 

BUDDHA 

 

“Özgürlük daha iyi olma şansından başka bir şey değildir.” 

                                                                   Albert CAMUS 

 

“Olduğun gibi görün ; göründüğün gibi ol!” 

                                                                   MEVLANA 

 

“Ben geleceğimle ilgiliyim, çünkü yaşamımın geri kalanı orada geçireceğim.”                                             

Charles F. KETTERING 

 

 

“Asıl bilgi dünyayı değil insanı bilmektir.” 

                                                                   SOKRAT 

 

“Zafer başarı değil çabadır ; tam çaba tam tatmindir.” 

                                                                   Mahatma GANDHİ 

 

“İçine bir fikir yürüterek girmedikleri bir durumdan, insanları fikir yürüterek 

çıkartamazsın.”                          Jonathan SWIFT    

 

“Ucuzluk reyonu fiyatlarıyla zafer kazanılamaz.” 

                                                                   General Patton 

 

“Değişmeden, aynı şeyi defalarca yaparak farklı sonuç beklemek çılgınlıktır.”                                               

Zig Ziglair 

 

“Zafer ‘zafer benimdir’ diyebilenin, muvaffakiyet ‘muvaffak olacağım’ diye başlayanın 

ve ‘muvaffak oldum’ diyebilenindir.”  ATATÜRK 

 



 

 

 

 

“Gerçek hayalperestler derin ama eğlenceli, hoşnut ama tatminsiz, olgun ama 

içlerinde büyüme isteği olan insanlardır.”   Pat MESITI 

 

Zalim olan zayıflardır. İnceliği sadece güçlülerden bekleyebilirsiniz. Leo ROSKIN 
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SİZİN İÇİN MÜZİK 

 

 

 

Bethooven      (5 no.lu piyano konçertosu) 

(Piyano sonatları) 

 

Terrega      (Elhamra Anıları) 

 

Granados      (İspanyol Dansları) 

 

Diana Krall                                                   (The Girl in the other room) 

 

Charles Neville & Diversity                         (Diverse) 

 

Alannah Myles                                              (The very best) 
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Mario Frangoulis                                           (Sometimes I dream) 
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Dave Burubeck’s                                           (Greatest hits) 

 

Frank Sinatra                                                 (My Way) 
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