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FATMA GRİ

SINIF GECELERİ VE
TİYATRO ETKİNLİKLERİ
İÇİN GÜZEL BİR KAYNAK...

Fatma Gri
İnmidir, cin midir; bilin bakalım yazar kimdir?
Sene bin dokuz yüz altmış... Çankırı’nın Şabanözü ilçesinin, Çaparkayı
Köyü’nde; ekinlerin sararmadığı, ağaçların çiçek açtığı, harman zamanı
olmayan ve tam olarak hangi ayın kaçına denk geldiği bilinmeyen bir
günde, şirin bir bebek dünyaya geldi. İşte o, yazarın annesiydi.
1983 yılında İstanbul’da da yazar dünyaya geldi. Şirin bir gecekonduda
büyümeye başladı. Hep bir bisikleti, pateni ve kaykayı olsun istedi.
İlkokul birinci sınıfta, gece gündüz resim yaptığı için Matematik
dersi “başarısız” geldi. Annesi resim yapmasını yasakladı. Masaların
altında gizlice resim yapmaya başladı. Ama sonunda hatasını anladı
ve her derse, gereği kadar zaman ayırdı. Tüm dersleri düzeldi. Bisikleti
oldu. El bezi ve dantel örmeyi öğrendi. Merdivenlerden yuvarlandı.
Bahçelerindeki sümüklü böceklerle ve kertenkelelerle oynadı. Ama
bazen onlara zarar veriyordu. Köyde, öylesine bindiği eşekten düştü.
Dayısının kızı da eşekten düştü. Bir Anneler Günü’nde üç tane deniz
anası yakalayarak onların Anneler Günü’nü kutladı ve beslemek için
eve götürdü. Denizanalarını besleyemedi ve denize geri bıraktı. Birgün
evlerine giren kertenkeleyi yakaladı ve beslemeye başladı. Kertenkeleye
ne verdiyse yemedi ve onu da doğaya saldı. Hayvanlara zarar vermenin
kötülüğünü öğrendiği için keyfi olarak eşeğe binip, ağaç dalıyla eşeğe
vurmaktan vazgeçti. Hayvanlara çok iyi davranmaya, eziyet etmemeye
başladı.Hep bir bilgisayarının olmasını istemeye başladı. Kaykayı oldu.
Bilgisayarının ilk parçasını, fare altlığını aldı. Daha tam durmamış olan
minibüsten inmeye çalışırken düştü ve takla attı. Bu ona iyi bir ders
oldu. Bilgisayar için fare aldı. Bir süre sonra da hoparlörü aldı. Babası
da, bilgisayarın kalan parçalarını tamamladı ve azminin sonunda nihayet
bir bilgisayarı oldu. Kaktüs beslemeye başladı. Nihayet canlı bir varlığı
beslemeyi başarmıştı. Kaktüsleri arttıkça arttı. Büyüyünce öğretmen
oldu. Öğrencilerini çooook sevdi. Halen bir pateni yok!

DİŞLER FİRARDA
Emre sabah kalkar kalkmaz yüzünü
yıkamaya gider. Ancak bir süre sonra
bağırmaya başlar:
– Hayıır, olamaaaz, anneeee!
– Emre, geldim oğlum geldim! Neler
oluyor, diye telaşla sorar Neşe Hanım.
– Anne ağzıma bak dişlerim yok, diye
bağırmaya devam eden Emre gibi, annesi
de şaşkınlık içindedir:
– Nerde bıraktın oğlum?
– Benim dişlerim takma mı anneciğim, nasıl bırakabilirim?
– Nereye gittiler peki oğlum? Neyse gel içeri geçelim, aynaya
bakma!
– Neşe Hanım, Emre’yi bir türlü sakinleştiremez. Kendisi de
telaştan ne yapacağını şaşırır.
– Of, dede gibi oldum yaa, diye yakınır Emre. O sırada Neşe Hanım,
Emre’nin yatağının başında bir mektup bulur ve Emre’ye uzatır.
– Aaa, dişlerim bırakmış bu mektubu anne! Ben zor okurum dişsiz,
sen okur musun, diyen Emre, mektubu annesine uzatır. Neşe Hanım
mektubu okumaya başlar:
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“Sen bu mektubu okuduğunda biz çok uzaklarda olacağız. Yetti artık
yaptıkların! Üvey diş gibi davrandın bize. Onca zulüme dayanamayan
değerli arkadaşımız Azı’nın ölümü de, bardağı taşıran son damla oldu.
Biz şimdi senin öldürdüğün ve bir de utanmadan diş hekiminden “hatıra
kalsın” diye istediğin, Azı kardeşimizin naaşını da alıp gidiyoruz! Cenaze
töreninden sonra hakkımızı aramaya koyulacağız.
Dişlerin.”
– Yaa, of nasıl giderler anlamıyorum, diye
yakınan Emre’ye annesi:
– Oğlum önce kahvaltını yap, sonra bir
çaresine bakarız. Okula gidecek misin, diye
sorar. Emre:
– Bu halde nasıl giderim anne? Alay ederler
benimle, dedikten sonra kara kara düşünmeye
başlar. Annesi, onu teselli etmeye çalışır:
– Tamam bugün dişlerini arayalım o zaman. Ama kahvaltını bitir
önce.
– Emre kahvaltı yapmaya çalışır. Bir süre sonra hayıflanmaya
başlar:
– Aaaah! Anne bunlar çok sert. Dişsiz nasıl yiyebilirim ki? Yumuşak
bir şeyler yok mu?
– Her zamanki yiyecekler oğlum. Çiğnemeden yutuver.
– Emre lokmalarla büyük bir mücadeleye girer. Dişlerinin kıymetini
anlamaya başlamıştır. Kaşlarını çatarak:
– Çiğnemeyince de tadı anlaşılmıyor yaa, dedikten sonra boğazına
takılan lokma yüzünden öksürmeye başlar. “Anne uh, ıy, öhö, öhhhö,
boğuluyorum galiba!” diye bağırmaya başlar.
Neşe Hanım hemen müdahale eder:
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– Dur oğlum panik yapma! Tamam tamam çıktı galiba. Aman
evladım, bu kadar büyük lokma boğazdan geçer mi hiç? Ben en iyisi
her şeyi püre haline getireyim. Bebek gibi yersin.
– Bu sırada Emre’nin ablası Zehra, uyanarak yüzünü yıkamak
için banyoya gider. Emre bir “of” çekerek:
– Olamaaz, ablam uyandı! Şimdi benimle alay eder durur, diye
hayıflanır.
– Zehra kahvaltı masasına otururken:
– Sabah sabah bu ne ses anne, diye söylenir. Neşe Hanım:
– Kızım kardeşinin başı dertte, dedikten sonra Emre’ye dönerek:
– Oğlum aç bakıyım ağzını da görsün, der. Emre kaşlarını çatarak
cevap verir:
– Hayır, açmam. Sonra bir güzel alay eder!
– Emre sen ne kadar komik konuşuyorsun öyle? Ay gözlerime
inanamıyorum, senin dişlerin yok! Ha ha haa, diye alay eden ablasına kırılan
Emre, kollarını bağlayarak somurtur. Annesi,Zehra’ya dönerek:
– Gülme kızım kardeşine. Dişleri mektup bırakıp kaçmışlar. Senin
de başına gelebilir, diye nasihat verir.
– Ben dişlerime öyle güzel bakıyorum ki, kovsam bile gitmezler.
Şuna bak, bu yaşta dişsiz kaldı!
– Abla alay etme lütfen! Dişlerimi bulursam seni ısırırım!
– Tamam Emre yaa, susuyorum! Kumandayı uzatır mısın
anne?
– Kızım sabah sabah açma şunu yine. zaten canımız sıkkın!
– Anne kanalları dolaşıp kapatırım zaten.
Zehra, kanalları gezerken bir program dikkatini çeker:
– Aaa, şu programa bakın bir sürü diş var!
Heyecanla programı izlemeye başlarlar...

8

ÇILGIN BİR KİTAP

– Sayın seyirciler, bir “Mazlumun Sesi” programına daha hoş
geldiniz. Bugünkü konuklarımız zulme maruz kalmış ve işkence sonucu
bir yakınlarını kaybetmiş olan dişler. Şimdi onların sesine kulak veriyoruz.
İlk olarak azı dişlerden biri konuşacak:
– Ah dostlar, neler çektik neler! Sahibimin kafamda kırdığı cevizden
sonra pek kendime gelemedim. Sanırım kafamda bir çatlak oluştu. Çok
sızlıyor ve bu çatlaktan içeri azılı bir mikrop çetesi sızdı. Eğer müdahale
edilmezse ben de, kısa bir süre önce aramızdan ayrılan Azı’nın yanına
gidebilirim! Hayırsever diş hekimleri bana sahip çıksınlar!
– Sayın seyirciler şimdi de süt dişini dinliyoruz:
– Ya ben, ya ben! Ah dostlar, sahibim avuç avuç şekerleri yedikten
sonra dişlerini hiç fırçalamazdı. Sabahlara kadar diğer diş kardeşlerimle
yapış yapış bekleşirdik. Uygun ortamı bulan mikroplara, köklerimle
“uçan diş tekmesi” atmaktan halsiz düşerdim.
– Siz neler söyleyeceksiniz sayın Kesici Diş?
– İnanın, arkadaşlarımın çoğunun içi oyuk! Tepelerinde de dolgu var.
Bu zulüm değil mi? Ama hakkımızı arayacağız. Diş Hakları Mahkemesi’ne
başvuracağız. Bir sürü pankart hazırladık, yürüyüş düzenleyeceğiz. Zulüm
altındaki bütün dişlerin desteğini bekliyoruz!
– Evet sayın seyirciler pankartlarda “Hem bizi hem kendini
yaktın!”, “Susma sustukça sen de çürüyeceksin!”, “Mağduruz, haklıyız,
kazanacağız!” gibi ifadeler yer alıyor. Programımız aracılığıyla, bu dişlerin
zalim sahibine sesleniyoruz: Yaptığını beğendin mi şimdi? Hatânı telafi
etmek için sana bir şans veriyoruz. Hemen bize ulaş! Şimdi kısa bir ara
veriyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere...
Şaşkınlık içinde televizyon programını izleyen Emre’nin annesi
telaşla:
– Oğlum bunlar senin dişlerin, der. Zehra:
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– Bu kadar korkunç dişler Emre’den başka kimin olabilir ki, diye
alay eder. Emre kaşlarını çatarak:
– Abla lütfen! Anne, ben onları almaya gidiyorum. Onlarsız
yapamayacağımı anladım, der ve hemen hazırlanmaya başlar. Neşe
Hanım:
– Git oğlum git, gönüllerini al. Pişman olduğunu anlayınca sana
geri dönerler, diyerek Emre’yi cesaretlendirir.
– Emre’nin annesi ve ablası, televizyondaki programı dikkatle
izlemeye devam ederler:
....
– Sayın seyirciler, verdiğimiz aradan sonra “son dakika” gelişmesiyle
karşınızdayız. Dişlerin sahibi Emre, bize ulaştı. Dişler küs oldukları için
önce konuşmak istemediler; ancak bizim ısrarlarımız sonucu azılardan
biri, grup adına görüşmeyi kabul etti. Görüşme olumlu geçti. Birazdan
büyük buluşma gerçekleşecek! Gördüğüm kadarıyla fon müziği herkesi
çok duygulandırdı. Şimdi Emre’yi buraya çağırıyoruz...
– Hoşgeldin Emre, bizimle duygularını paylaşır mısın?
– Hoşbulduk, çok pişmanım! Eğer bizi kavuşturursanız bundan
sonra onlara çok iyi bakacağım.
– Siz ne düşünüyorsunuz diş kardeşler?
– Anlaşma yapmamız lazım. Programımızda hazır bulunan uzman
diş hekimimizin de sizi yönlendirmesiyle bir anlaşma yapabilirsiniz.
......
– Sayın seyirciler, uzmanımız diş bakımını Emre’ye güzelce anlattı.
Karşılıklı sözler verildi ve anlaşma gerçekleşti. Şimdi huzurlarınızda
kavuşma anı!
– Ne de güzel sarılıyorlar! Duygulanan seyircilerimiz benden kağıt
mendil alabilirler.
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– Sayın seyirciler geldik bir programın daha sonuna. Siz siz olun,
hazinelerden daha değerli olan organlarınıza iyi bakın...Güzelliklerin kıymetini
anlamak için, onları kaybetmeyi beklemeyin... Hayırlı günler...
Televizyondan olayı takip eden Neşe Hanım:
– Ay kızım Emre’yi görüyor musun? Ne de güzel kavuştu dişleriyle,
diyerek Zehra’ya bakar. Ancak Zehra bağırmaya başlar:
– Görmüyorum anne; göremiyorum, göremiyoruuum!
Neşe Hanım büyük bir şaşkınlıkla konuşur:
– Aa, kızım gözlerine ne oldu? Yerlerinde yoklar. Defalarca söyledim
sana; gece yarılarına kadar, dibine girerek televizyon izleme diye! Emre’ye
gülüyordun, alay ediyordun, senin de başına geldi! Aah, ah!

FATMA GRİ
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UF O!
Adı olmayan bir gezegende, uzaylı bir aile
yaşıyordu. Ailenin küçük çocuğu Kratercan
annesine:
– Anne bu sefer tatilimizi Dünya’da geçirsek
olmaz mı, diye sordu. Annesi:
– Ama insanlar bizi sevmiyor Kratercan,
diye cevap verdi.
Kratercan:
– Pörtlek gözlerimizden mi korkuyorlar anne?” diye bir soru daha
sordu. Annesi:
– İnsanları kaçırıp deney yaptığımızı sanıyorlar oğlum, dese de
minik uzaylı ısrarına devam etti:
– Olsun anne, belki korkmayanları vardır. Hem ben sıkıldım her
tatilde Mars’a gitmekten!
– Tamam babana söyleyelim, ikna edebilirsek gideriz...
– Kratercan annesiyle birlikte, babasının
olduğu odaya geldi. Annesi durumu anlattı.
Bunun üzerine babası:
– Ama Kozmikiye, en son gittiğimde başıma
neler geldiğini biliyorsun, diyerek çıkıştı.
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– Aaa, neler oldu baba, diye sordu
Kratercan.
Babası başından geçenleri anlatmaya
başladı:
– Uçan dairemle bir piknik alanına indim.
Orada bulunan küçük bir çocuğu severken, çocuğun
annesi geldi. Bana kaşlarını çattı ve çocuğa bakarak
“Uf o, uf o, uf uf, yaklaşma ona!” dedi. Sonra sivri topuklu ayakkabısını
çıkarıp, kafamda yıllardır gördüğünüz bu şişliği oluşturdu. O gün
bugündür adımız “ufo” kaldı.
Kararlı olan Kratercan, babasını ikna etmek için şirinlik yapma
başladı:
– Canım babacığım, sen dünyanın ay yanlış oldu; yani uzayın en
iyi babasısın... Nnnnn’olur gidelim, haydiii! Kozmikiye Hanım:
– Ama Starhan, duyduğuma göre Türkiye’deki insanların çoğu
misafirpervermiş. Bir kere daha şansımızı deneyelim, diyerek ikna
çalışmalarına devam etti.
Starhan Bey, biraz düşündükten sonra, ikna olduğunu belli eder
şekilde başını salladı:
– Tamam hanım, tamam! Oğlum haydi en son aldığımız uçan
daireyi hazırla bakalım!
Starhan Bey, Biraz düşünceliydi. Tedirgin olduğu her halinden
belliydi...
...........
Aile, Türkiye’ye doğru yaklaşmaya başladı. Bir ara:
– Sağa park et Starhan sağa, dedi Kozmikiye Hanım.
– Tamam işte oldu. Burası neresi acaba, diye soran Starhan Bey’e
cevap Kratercan’dan geldi:
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– “Trabzon il sınırı” yazıyor baba.
Bu sırada, evlerinin yakınına uçan tuhaf bir cismin
indiğini gören Dursun Bey eşi Fadime Hanım’a:
– Uyyy, gözlerime inanamayrum. Fadime punlar
ufo midur,deyince Fadime Hanım şaşkınlık içinde
cevap verdi:
– Anaa, öyledur Tursun!
Dursun Bey hemen uçan cismin yanına koştu ve merakla içinden
çıkacak olan kişileri beklemeye başladı. İlk olarak Starhan Bey’i gördü
ve ona:
– Hişt, ufo abeyciğum celin daa, hamsi tava yaptuk, soğutmayalum,
dedi.
– Ay Kozmikiye, bak misafirperver bir aile!Çok da açıkmıştım, diyen
Starhan Bey memnuniyetle Dursun Bey’in teklifini kabul etti.
Ailecek Dursun Bey’in evine doğru yürümeye başladılar. Onları
evinin kapısında karşılayan Fadime Hanım:
– Aman efendum kimler celmiş kimleer, puyrun ha boyle! Keşke
geleceğinizu önceden haber verseydunuz uşaklar, dedi ve misafirlerini
içeri aldı.
– Ay sağolun Fadime Hanım! Çok düşüncelisiniz, diyen Kozmikiye
Hanım çok heyecanlanmıştı.
– Ne demek efendum, misafirin başimizun üstünde yeri vardur daa!
Uzun yoldan celdunuz. Biraz dinlenun, sonra da yemeğe başlayalum,
dedi Dursun Bey.
Odaların birinden küçük bir çocuk çıktı ve misafirlerin bulunduğu
yere geldi. Çocuk uzaylı misafirleri görünce gözlerini ovuşturmaya
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başladı. Misafirlerin yüzüne tek tek baktıktan sonra ağzını açtı, gözleri
iyice büyüdü. Starhan Bey, Kozmikiye Hanım’a sessizce:
– Eyvah şimdi ağlayacak çocuk! Çok korktu galiba, dedi.
Herkes çocuğa bakıyordu. Çocuk ise beklenilenin aksine kahkahalarla
gülerek:
– Anne, baba bize ne kadar komik misafirler gelmiş böyle, he he!
Ben onların antenleriyle oynamak istiyorum! Çok şirinleeer, deyince,
ufo ailesi derin bir nefes aldı. Dursun Bey:
– Efendum, bu uşak oğlumuz Temel’dur, dedikten sonra, Temele
dönerek:
– Haydi öp bakalum misafirlerin elinu, dedi.
Kozmikiye Hanım gülerek:
– Sen de çok şirinsin Temel, dedi. Temel’in gözü Kratercan’ın belindeki
garip alete takılmıştı. Temel “Bu ne abi?” diye sorunca Kratercan:
– O benim ışın tabancam. Al biraz oyna, zararsızdır, diyerek
tabancasını Temel’e uzattı.
Dursun Bey:
– Haydin yemeğe geçelum artuk, dedi ve misafirlerini yemek masasına
geçirdi. Kratercan hamsisini yemek için uğraşırken annesine:
– Anne bu kemik ne, diye sordu.
– O balığın iskeleti galiba Starcan,
diye cevap verdi Kozmikiye Hanım.
Fadime Hanım gülümseyerek:
– Uyy, yerum ben senu Kratercan! Biz
ona kilçuk diyruz, diyen Fadime Hanım’ın
bu sözleri üzerine Kratercan:

FATMA GRİ
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– Anne Fadime abla beni yiyecekmiş, diyerek şaşkın şaşkın
annesine baktı. Annesi:
– Dünyalılar severken öyle derler oğlum korkmana
gerek yok, deyince Kratercan “Hımmm!” diye ses çıkararak
anladığını ifade etti.
Güzel bir birlikteliğin ardından gitme zamanı gelmişti
artık. Dursun Bey:
– Oğlum Temeeel, bırak abinin ışın tabancasinu, gidiyler
daa, diye oğluna seslendi. Kozmikiye Hanım:
– Fadime Hanım, mısır çorbası da, kara lahana dolması da harika
olmuş,ellerinize sağlık, deyip Fadime Hanım’a sarıldı.
– Afiyet olsun uzaylı kardeşlerum, diyen Fadime Hanım’a :
– Fadime Hanım, göktaşından yapılmış bu tektaş yüzüğü hatıra
olarak size vermek istiyorum, dedi Kozmikiye Hanım.
Dursun Bey:
– Kozmikiye Hanım, bizi mahçup ediysunuz. Ben de Starhan Bey’e
ha bu kemençeyi hediye etmek isteyrum, dedi ve elindeki kemençeyi
uzattı. Sonra da:
– Uyy, hazır kemençe de buradayken horon tepelum daa! Dizilun
bakalum!Ha uşağım, ha ha, diyerek bir süre horon oynattı.
Starhan Bey uçan daireye binmek üzereyken misafirperver aileye:
– Hakkınızı helal edin, çok memnun olduk! Mars ekmeğini yediğiniz
zaman kısa bir süre yüzünüz yeşil olursa korkmayın! Sizin mısır ekmeğinin
bizi sapsarı yapması gibi geçicidir, dedi ve Kratercan’ı etrafta göremediği
için sağa sola bakındı. Bahçe tarafında koşarak gelen Kratercan’a:
– Oğlum nereledesin, hem ne bu hal? Nerede senin diğer yarın?
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– Küçük Temel ışın tabancamla oynarken beni ikiye böldü de. Diğer
yarımı ona hatıra olarak bıraktım. Ben de yarına kadar eski halime
gelirim zaten!
– Neyse, birkaç şehire daha uğrayacağız, acele etmeliyiz. Dursun
Bey, bize de bekleriiz!
– İnşallah celiruz daa! :)
Ufo ailesi günlerce Türkiye’nin çeşitli illerini dolaştı. Tatillerinin
sonuna doğru da gezegenlerine geri döndüler. Yol yorgunluğunu
henüz üzerlerinden atamamışlardı. Ama çok keyifli bir gezi yaptıklarını
düşünüyorlardı.Salonda dinlendikleri bir sırada:
– Baba canım Bingöl’de yediğimiz acı çiğ köfteden çekti. Sen yoğuramaz
mısın, diye sordu Kratercan.
– Yok oğlum, acıdan dilim yandığı için tarifini almaya fırsat
bulamadım, diye cevap verdi Starhan Bey.
Kozmikiye Hanım:
– Yaa bey, Çankırı’da yediğimiz tereyağlı bazlamayı hiç unutamıyorum,
deyince iç geçiren Starhan Bey:
– Sorma hanım, ben de Tekirdağ’da yediğimiz köfteyi hayal edip
duruyorum, dedi. Kratercan, babasının yanına gelerek:
– Baba ben gezegendeki arkadaşlarıma şemmamme oyununu ve
horonu öğrettim.
– Aferin yavrum, dedi Starhan Bey.
– Neyse ben Türk kahvesi yapayım da, kendimizi oradaymış gibi
hissedelim, diyerek mutfağa geçti Kozmikye Hanım. Baba oğul biraz
daha tatil anılarından konuşmaya devam ettiler:
– Baba, bak bunu Sultanahmet’ten hatıra olarak aldım.
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– Oğlum dikili taş bu, izinsiz mi aldın?
– Baba bu gerçeği değil kopyaladım. Bir tane peri bacası, Selimiye
Camii, Boğaz Köprüsü, Şehitler Abidesi... daha neler neler... Önce
kopyaladım sonra da küçültüp anahtarlık yaptım ve arkadaşlarıma
dağıttım. Hepsi tatillerini Türkiye’de geçirmeye karar verdi.
– Gittikleri yerlere bizim selamımızı söylesinler.
Kozkmikiye Hanım,elinde köpüklü Türk kahvelerinin olduğu tepsiyle
salona geldi ve:
– Şu işe bak bey, insanlar uzayı merak edip onunla uğraştıklarının
binde biri kadar da kendi gezegenlerini güzelleştirmek, sorunları çözmek
için de uğraşsalar, dünya cennete benzer! Bizim daha suyumuz bile yok!
Gezegenimizin yüzeyi kabak gibi! Fasfakiriz aslında, dedi ve bunun
üzerine Starhan Bey “Haklısın!”anlamında başını salladı:
– O kadar güzel nimetlere sahipler ki..!
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YERE TÜKÜRDÜM
YER DE BANA TÜKÜRDÜ!
Minik Murat, okuldan çıkmış
evine doğru yürüyordu. Bir ara
durdu ve ağzında oluşturduğu
kocaman tükürüğü “Şşşılakkk!”
diye yere fırlattı. Bu sırada yerden
bir homurdanma sesi geldi ve yer de, Murat’ın suratına tükürdü.
Murat, şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi. Suratındaki sulu asfalt
parçalarını ve minik çakılları annesine ayıklatmak için, ağlayarak evine
doğru koşmaya başladı...
Murat’a kapıyı açan annesi, büyük bir şaşkınlık içinde sordu:
– Oğlum bu ne hal?
– Anne önce ben yere tükürdüm sonra da, yer bana tükürdü.
– Olur mu öyle şey canım? Geç bakalım içeri...
Murat’ın annesi Leyla Hanım, üzerinden şaşkınlığını atamadan zil
çaldı. Gelen, Murat’ın ağabeyi Serhat’tı. Leyla Hanım, Serhat’ı görünce
ikinci bir şok geçirerek sordu:
– Serhat bu ne hal?

FATMA GRİ
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– Sorma anne yaa! Parkta Selim’le oturuyorduk,
sonra ben elimdeki küçük maket bıçağımla bir ağacın
gövdesine adımı yazmaya başladım. Bir süre sonra
ağaçtan tuhaf sesler geldi. Ağacın bir dalı kollarımı
tuttu, sivri olan başka bir dalı da alnıma “ağaç”
yazdı. Çok acıyor yaa!
Murat şaşkın şaşkın:
– O da kendi ismini kazımış sana. Neler oluyor böyle, diye
söylendi.
Kapı zili tekrar çalınca Leyla Hanım:
– Babanız geldi galiba, dedi ve kapıyı açtı.
Leyla Hanım doğru tahmin etmişti; gelen Feridun Bey’di. Murat
ve Serhat babalarını görür görmez aynı anda:
– Aa, baba gözüne ne oldu, diye sordular.
– Gelmeden bir süre önce telefon kulübesine gitmiştim. Telefon bir
türlü çalışmadı. Ben de yumruk attım. Sonra da te..
Serhat, babasının sözünü bitirmesini beklemeden:
– Biliyoruz biliyoruz baba, telefon da sana yumruk attı değil mi,
diye sordu. Feridun Bey çocuklarının yüzüne şöyle bir baktıktan sonra
merakla sordu:
– Aa evet; nasıl anladın Serhat? Şeklinize
şemalinize bakılacak olursa, sizin de başınıza
benzer şeyler gelmiş gibi...
Herkes olanlara anlam vermeye çalışıyordu.
Leyla Hanım mutfağa geçip sofrayı hazırlamaya
başladı. Serhat annesine yardım etmek için
sofra bezini arıyordu. Feridun Bey de, aynada
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gözünü incelemeye koyuldu. Salona geçerek televizyonu açan Murat
bir süre sonra seslendi:
– Anneee, babaaa buraya gelin haberlere bakın!
Herkes salona gelerek haberleri dinlemeye başladı:
– Sayın seyirciler; eşyalar, bitkiler ve hayvanlar çıldırdı! Sokaklarda
olayları takip ederken rastladığımız birkaç mağdur vatandaşımız yaşadıklarını
bizimle paylaşacak. Öncelikle hastaneye yetiştirilmeye çalışılan İhsan
Bey’e yöneliyoruz: Evet İhsan Bey sizin başınıza neler geldi?
– Ben eşeğimle gidiyordum, alışkanlık olmuş sırtına vuruverdim.
Elim kırılaydı da vurmaz olaydım. Hayvan bana bir tepik attı, kırılmadık
kaburga kemiğim kalmadı!
– Vah vaaah, geçmiş olsun efendim! Şimdi de başka bir mağdurumuz
Mahmut Bey konuşacak:
– Ben, yasak olmasına rağmen bir parktaki çimenlerin üstüne
basa basa yürüyordum; sonra bütün çimenler benim üstüme çıktılar.
Gıdıklayarak yere düşürdüler. Üstümde yürümeye, çılgın gibi gezinip
zıplamaya başladılar. Bazıları beni ısırdı, bazıları da saçımı yoldu!
– Sayın seyirciler, hayretler içindeyiz. Belki sizlerin de başına benzer
olaylar gelmiştir. Şimdi kameramızı şehrin en işlek meyadanına çeviriyoruz.
Çok kızgın olan bitki, hayvan ve eşyalardan oluşan kalabalık bir grup,
insanları protesto ediyor. Grubun hazırladığı pankartlara göz atalım:
“Hakkımızı yemeyin!”, “Çevreye duyarlı ol!”, “Dünya hepimizin!”, “Asıl
mağdur bizleriz, hakkımızı isteriz!”
– Sayın seyirciler, grubun içinde protestoyu destekleyen, haktan
hukuktan anlayan insanlar da var. Onları sakinleştirmenin ve yeni olaylar
yaşanmamasının tek yolu da, onlara zarar vermemek olsa gerek! Lütfen
bundan sonra çevremizdeki tüm varlıkları daha çok önemseyelim, diyor
ve haber bültenimizi sona erdiriyorum. Sağlıcakla kalın efendim...
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Haberler bitmeden Leyla Hanım bir çığlık attı. Annesinin başını
tuttuğunu gören Murat:
– Anne ne oldu, diye sordu. Leyla Hanım:
– Televizyonun sesini açmak istedim ama kumanda tutukluk yaptı.
Ben de hafiften dizime vurdum onu...
– Leyla Hanım sözünü bitirmeden Feridun Bey, Murat ve Serhat
aynı anda sordular:
– Kumanda da sana kafa attı değil mi?
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SU BANK
(İyi bakılmayan dünyada, kuraklığın ve kıtlığın yaşandığı bir
zaman dilimi...)
HABERLER – Sayın seyirciler, milletçe zor zamanlar
geçirdiğimiz şu günlerde, yine bir su bankası soyulmaya
çalışıldı! Elinde avucunda kalan son sularını bankaya
yatırmaya çalışan zavallı insanların mücadelesini, ses
kaydı da yapabilen güvenlik kameraları çekimlerinden izleyelim:
BANKA ORTAMI
MÜŞTERİ 1 - Merhaba, ben bankanıza 500 mililitre su
yatırmak istiyorum.
VEZNEDAR - Sadece o kadar mı yaa?
MÜŞTERİ 1 - Aman sanki gökten yağmur mu yağıyor
kardeşim?
VEZNEDAR - Tamam tamam, verin pet şişenizi; ağzını da iyice
kapatın. Susayınca gelirsiniz. Eveet, sıraya geçelim lütfen!
MÜŞTERİ 2 - Haydi kızım yaa! Ağaç olduk burda.
VEZNEDAR -Tamam amca, sakin ol biraz! Su mu var dünyada
da ağaç oluyorsun hem? Neyse ne kadar yatıracaksın?
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MÜŞTERİ 2 – Bir litre.
HERKES - Vaay bee!
VEZNEDAR – Demek su zenginisin amca! Bankamıza 1 litre
ve üzerinde su yatıran herkese pipet hediye ediyoruz, buyrun. Evet
sıradakiii!
(Sayın seyirciler, şimdi aniden içeriye yüzleri maskeli, elleri tabancalı
iki soyguncu girecek!)
SOYGUNCU ADAM – Kaldırın ellerinizi, bu bir banka
soygunudur!
SOYGUNCU KADIN (Veznedara) – Çabuk bankadaki bütün
suyu bu bidona doldur kardeş!
VEZNEDAR – Sadece bugün yatan 1,5 litre su var. Ama eski
yıllardan kalma paralar var, onlardan versem olur mu?
su!

SOYGUNCU ADAM – Biz parayı ne yapalım abla? Su istiyoruz

SOYGUNCU KADIN – Biz en iyisi şu müşterilerin ellerindeki
şişeleri alıp kaçalım.
MÜŞTERİ TEYZE – Haydi millet, çabuk sularınızı için; yoksa
bunlara kalacak!
SOYGUNCU ADAM – Duruuun! Kaldırın ellerinizi! Eğer
içerseniz ölürsünüz!
MÜŞTERİ TEYZE – Hahay hahay, içmezsek de susuzluktan
ölürüz! Kurşunumu da yerim, suyumu da içerim!
SOYGUNCU KADIN – Yaa birazcık verin n’olur!
POLİS ARABASI - Naani naaani!
POLİS - Kaldırın ellerinizi, polis!
HERKES – Tebrikleeer, yaşasın polis!
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POLİS – Ne hallere düştük yaa! Bir zamanlar barajlarımız dolup
taşardı, denizlerde ve göllerde balık tutardık, kar yağardı, kardan adam
yapardık, her çeşit meyve ve sebze yerdik... Ahh, nerdeee o günler!
– Sayın seyirciler gördüğünüz gibi insanlar suzuzluktan ne yapacağını
şaşırmış bir durumda! Uzmanlar “Zararın neresinden dönersek kardır.”
diyerek bundan sonra çevre sorunlarına karşı daha duyarlı olmamızı
istiyorlar...
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KİM 500 MİLİLİTRE SU İSTER?
– Sayın konuklar, “Kim 500 ml su ister?” yarışmasına hoşgeldiniz!
Huzurlarınızda bugünkü yarışmacımız Minik Hüsnü!
– Şak şak şak!
– Merhaba seyirciler, ben on yaşındayım, ben de hoşgedim! Haydi
beni de alkışlayın.
– Şak şak şak!
– Hüsnü, ilk soruyu okuyorum: Önceki nesillerin; çevre sorunları,
küresel ısınma gibi konularda duyarsız davranması ve gerekli önlemleri
almamaları sonucu kıtlığını çektiğimiz sıvının adı nedir?
A: SU 		

B:SUCUK

C: UÇUK

– Buldum buldum! Söylüyorum: Domates!
– Ama öyle bir şık yok ki!
– Domates diyorum işteee!
– Emin misin?
– Evet.
– Son kararın mı?
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– Evet!
– Maaalesef yanlış cevap! Şimdi diğer soruya geçiyorum: Eski yıllarda
denizlerde yaşayan; hamsi, istavrit, mezgit gibi çeşitleri olan; şimdi
kirlilikten dolayı nesilleri tükenen kılçıklı canlı türünün adı nedir?
A: SALATALIK
B: BALIK
C: KARNIYARIK
– Aman yaa çok zor bir soru! Ben bir joker hakkı istiyorum.
– Tamam, bir şıkkı siliyoruz.
A: SALATALIK
B: BALIK
– Yaa hangisi acaba? Salatalık mııı, balık mııı ? Salatalık mııı, balık
mııı? Salatalık mııı, balık mııı? Hah buldum! Söylüyorum: Ya salatalık,
ya da balık!
– Ay birini seçer misin artık?!
– Yaa ben bir joker daha istiyorum!
– Tamam bir şıkkı daha sildik. “B: BALIK” şıkkı kaldı. Cevabını
bekliyoruz!
– Yaa bu kadar zor soruyu nereden buldunuz? Ben pas geçmek
istiyorum!
– Emin misin? Ama cevap ortaya çıktııı!
– Yaa bilmiyorum cevabı, her şeyi bilmek zorunda mıyım? Eminim
ve son kararım yaa!
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– Aman tamam, sen bilirsin! O zaman son sorumuza geçiyoruz:
Tarih belgesellerinden tanıdığımız “kar”denen yağışın sonrasında,
atalarımızın çocukken yaptığı; havuç burunlu, kömür gözlü, atkılı, çalı
süpürgeli, şapkalı, beyaz ve yumuşak nesnenin adı nedir?
A: KARDAN ADAM
B: ÖRÜMCEK ADAM
C: BÖĞÜRTLEN ADAM
– Al işte, yine zopzor bir soru! Telefonla görüşme hakkımı kullanmak
istiyorum.
– Kimi aramak istiyorsun?
– Teyzemi arayın...
– Tamam, şu anda hatta. Buyrun konuşun.
– Nasılsın teyzeciğim?
– İyiyim yavrum iyiyim, ailecek seni izliyoruz. Çok güzel yarışıyorsun!
Sen nasılsın?
– Amaaan, sıkıntıdan patlıyorum bu yarışmada! Çoluk çocuk nasıl
teyze?
– Çocuklar iyi de çolukları bilmiyorum evladım!
– Teyze haftaya bize gelsene!
– Olur yavrum, ama baban evi satmadı mı?
– Önce 50.000 TL’ye sattı, ama pişman olduğu için 100.000 TL
vererek geri aldı. Sefalettin enişte nasıl?
– Aaaa, Hüsnü Bey şu soruyu sorar mısınız artık?!
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– Aman ne cimri sunucusun sen öyle! İki çift laf ettik şurada! Neyse
yaa, teyzeciğim şu sorunun cevabını ver de kurtulalım!
– Cevap veriyorum: B şıkkı, “karton adam”
– “Kardan adam” mı demek istediniz? Harfleri karıştırmayın!
– Hayır evladım “karton adam” diyorum! Duymuyor musun?
– Hüsnü sen ne diyorsun?
– Ben teyzeme katılıyorum, “karton adam” diyorum.
– Emin misin?
– Evet, hem de son kararım!
– Üzgünüm, bu da yanlış. Evet sayın seyirciler, malesef Minik
Hüsnü hiçbir soruyu bilemedi ve büyük ödülü kaybe...
– Hırrr, eğer kazanamazsam bir daha yarışırım!
– Amanııın, ne diyorsun Hüsnü? Iıı, şey, sayın seyirciler, Hüsnü
hiç bir soruyu doğru cevaplayamayarak, dünyada bir ilke imza attı! Bu
nedenle büyük ödül olan 500 mililitre suyu veriyoruuum!
– Şak şak şak!
– Sayın seyirciler, şimdi de haftaya bizimle yarışacak olan kişiyi
kura ile belirleyelim. Hüsnü kavonozdan bir top seçip içindeki ismi
okur musun?
– Tamaaam, çekiyoruuuum ve ismi okuyorum. Aaaa, ne tesadüüüf!
Bilin bakalım kim çıktı?
– Yoksa yine mi sen?
– Yok yok ben değilim. Teyzem çıktı, teyzem!
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– Aaah sayın seyirciler ahh! Bir dahaki programda görüşşşemeyiz
inşallah!
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NALÂN’IN MASALI

Nâlan bir yandan aklının köşesinde duran ödevlerini düşünmekte
bir yandan da televizyon izlemektedir. Saatlerdir aynı pozisyondadır.
Ödevini pazar gününün son saatlerine sıkıştırmayı huy edindiği için,
mutfakta yemek yapan annesi sık sık “Haydi kızım, ödevine başla artık!”
der. Ancak Nalân, bir türlü televizyonun başından kalkamaz. Proje ödevi
olarak yazması gereken bir masal vardır. İki ay önce verilmiş olan bu
ödevi, yine son güne bırakmıştır... Bir yandan televizyon izlerken, bir
yandan eline aldığı ama arada bir karıştırıp kapattığı masal kitaplarına
bakar...

Nalân, “Ay bunu da izleyim kalkarım.”, “Ay biraz daha izlesem ne
olur sanki!”, “Ama bu dizinin sonunu izlemezsem meraktan çatlarım!”,
“Türk filmi başladı, başroldeki kadının adı da benim adım gibi ‘Nalân’
hem de.”, “Tamam son bir saat!”, “Reklamlar bitsin öyle kalkarım”
vs. vs. diye diye izleme süresini uzatmaya devam eder ve iyice dalar
televizyona:
REKLAM - Nakitsiz, hiç peşinsiz, ölene kadar vadeli, dilerseniz bin,
dilemezseniz iki bin taksitli milyonlarca çeşit ürün sizin olabilir. “Ay bu
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bende vaaar!” demeyin, eşinizin başının etini yİyin ve
yine alın! Fazla mal göz çıkarmaz! Altın günlerinde
konu komşuya rezil olmayın, her şeyinizi yenileyin!
Çatlatın o hasetli hanımları! Alın da alın, amaaan
alın!
REKLAM - “Korku Köşkü” dizisi yarın akşam
yine nefesleri kesecek! Hatta nefes yetmezliğinden
telef olacaksınız, hihoha! Tirim tirim titreyeceksiniz!
Zangırdayacaksınız! Son bölümün üç saatlik özeti sonrasında, reklamlarla
birlikte on üç saat süren dizi keyfini “GINA TV’ de YAŞAYIN, ya da
heyecandan ÖLÜN! Hihohaa!
TÜRK FİLMİ– Işıkları kim kapattı, burası neresi?
– Fekat Nalân, sana bisiklet çarpınca kör oldun!
REKLAM - “Dandik Haber” gazetesinden müjde! 777 kupona milyar
parçadan oluşan yemek takımı... İlk kupon yarın!
TÜRK FİLMİ DEVAM EKRANIN ÜSTÜNDEKİ REKLAM: GIT PİLİÇ... YERKEN
GIDAKLAMAYAN PİŞMİŞ PİLİÇ..GI..
– Ömercik, sen benim oğlumsun. Kolunda fındık kadar bir ben
var.
– Sizi çok sevdim size “baba” diyebilir miyim?
– Hayır yavrum, çünkü ben senin annenim!
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EKRANIN ALT TARAFINDAN GEÇEN REKLAM:’ACIKLI’
yazın 50566’ya kısa mesaj gönderin, şu anda izlediğiniz filmin
acıklı melodisi cep telefonunuza gelsin. Dinleyip dinleyip
ağlayın!
Nalân’ın beyni iyice karışmıştır. Ödevini yapamamanın ağırlığı
da onu iyice sıkmıştır. Saatlerdir kımıldamadan aynı yerde oturduğu
için kalıplaşmıştır. Gözlerini kapatarak gerinmeye başlar. Bir iki dakika
gerindikten sonra gözlerini açar. Âni bir hareketle televizyonu kapatır.
Sonra masal yazma ödevini yapmaya başlar:
MASAL ÇORBASI
Bir varmış bir yokmuş. Kötü bir kraliçe varmış. Dünyanın en güzeli
olmak için, kendinden güzel olanları zehirliyormuş. Yine böyle bir günde
kraliçe aynasıyla konuşuyormuş:
– Ayna ayna söyle bana, var mı bu dünyada benden güzeli?
– Türkan Şoray sizden daha güzel kraliçem.
– Onu geçen hafta zehirlemiştim ya, yine pilin mi bitti senin?
– Ay, afedersiniz kraliçem, Gargamel diyecektim!
– Onu da halletmiştik! N’oluyor sana böyle? Dur bakayım, iki tane
vurayım da kendine gel!
– Aaah! Tamam bu kez gerçekten buldum; Nalân, Nalân!
– Demek Nalân haaa... Hizmetçiiiii!
– Buyrun efeeem, yine kimi zehirliyoruz?
– Sus bakıyım ukala şey! Al şu elmaları da Nalân’a yedir!
– Peki nerede bu Nalân?
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– Pamuk kafalının ormanında.
– Tamamdır kraliçem!
Hizmetçi daha önce Pamuklu Prenses’i zehirlendiği ormana gitmiş.
Nalân’ı aramaya başlamış:
– Gelmişken Pamuklu Prenses’in ve cücelerin de mezarlarını ziyaret
edeyim bari! Nalaaaan, Nalaaan, hanimiş Nalaaan, nerdesiiiiin?
Meraklı Nalân:
– Aaaa, biri beni arıyor, demiş. Burdayıııım!
– Al bakayım, sana elma getirdim!
– Aman ne güzel elma bunlar, hemen yemek istiyorum!
Uzaktan yaşlı bir amca sesi gelmiş:
– Duruuuuun!
Nalân şakın bir şekilde:
– N’oluyor kuzum, diye sormuş.
– Bu nikah kıyılamaz!
– Ne nikahı, diye sormuş hizmetçi.
– Ay yanlış oldu, yani bu elma yenilemez!
Nalân çok şaşırmış:
– Nedenmiş o?
– Çünkü o elma zehirli!
Nalân bunu duyunca zıplayarak bağırmaya başlamış:
– Amanin, hayatımı kurtardınız! Sizi çok sevdim, size baba diyebilir
miyim?

34

ÇILGIN BİR KİTAP

– Ben zaten senin babanım yavrum; adım da Ferit!
– Baba, baba... Bana annemi anlat!
– Senin annen bir kelebekti yavrum.
– Neee!
– Ay, karıştı kızım! Senin annen bir sinekti yavrum, yok bu da
olmadı; yoksa inek miydi yaa?
– Benim annem bir melek miydi baba?
– Hayır hayır! Buldum buldum, senin annen bir insandı
yavrum!
– Aaa, demek öyle! Çok şaşırtıcııı!
– Adı da Kınalı Yapıncak’tı.
– Ferit Amca hizmetçiye kolunu atmış. Daldın dalgın, hizmetçinin
sepetinden aldığı bir elmayı yiyerek, hazin hikayesini anlatmaya devam
etmiş:
– Birgün annen avakado almaya çıktı ve bir daha geri dönmedi
kızım.
– Baba sen ne yaptın, zehirli elmayı bitirmişsin, diye bağırmış
Nalân.
Hizmetçi 3G’li cep telefonuyla 112 Acil Servis’i arayarak ambulans
çağırmış. Bir saniye sonra ambulans gelmiş.
– Naaaniii, naaaaii naaaniiii!
– Hasta nerde kardeş? Aaaa, dur bakayım, sen şu cadı kraliçenin
hizmetçisi değil misin? Yine birini zehirledin degil mi?
– Ama, kraliçenin dediklerini yapmazsam benim kemiklerimi
kırar!
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– Bak kardeşim, al şu elmaları ne yapıp et, kraliçe olacak o kitle imha
silahına yedir; sen de kurtul biz de kurtulalım!
– Uveyyyyh, iyi fikir yaa, hemen gidiyorum!
Hizmetçi gittikten sonra Ferit Amca Nalân’a:
– Kızıııım, Nalaaan, yine ayrılıyoruz. Al şu mektubu anneni bulursan
ona ver, hıkkkkk, demiş ve bayılmış.
Nalân, babasını tekrar kaybetmenin hüznü içinde yollara düşmüş.
Birden yol altıya ayrılmış. Birinci yolun başındaki tabelada “ korkunç
yol” yazıyormuş. Diğer yolların tabelalarında da “otoyol”, “patika yol”,
“ayol”, “gazinocular kralı Ekrem’in gazinosuna giden yol” ve son olarak
da “saçını başını yol” yazıyormuş. Kararsızlıktan kıvranan Nalân,
kendisine doğru gelen yaşlı bir kadın görmüş. Kadın Nalân’a:
– Kızım buralarda avakado satan bir yer var mı, diye sormuş.
– Nayır, Nolamaz, senin adın ne teyzeciğim, diye bağırmış
Nalân.
– Kınalı Yapıncak kızım.
– Nevet, nevet sen benim annemsin!
– Nee, Nalân sen misin kızım? Eğer sen Nalân’san kolunda fındık
kadar bir ben olmalı!
Nalân hemen kolunu açmış:
– Evet anne, işte o ben!
– Ama bu ceviz kadar kızım!
– Benimle beraber o da büyüdü anne.
– Kızıııım!
– Anneeeeem! Haydi kavuşalım!
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– Ama burada olmaz, aşağıdaki kumsala gidelim, orada
kavuşalım!
– Sahilin bir ucunda anne, bir ucunda da kızı kavuşmayı bekliyorlarmış.
Duygulu bir fon müziği çalmaya başlamış. Nalân’ın annesi:
– Hazırız kızım haydi kavuşalıııım! Biiir, ikiii, üüüüç, demiş ve
anne kız, ağır çekimde birbirlerine doğru koşmaya başlamışlar. Ama
tam sarılacaklarken, bir yengeç Nalân’ın ayağına çelme takmış ve Nalân
lömbüdek yuvarlanmış!
– Aman kızım, olmadı geri alalım,
Ağır çekimde geri geri koşmuşlar. Nalân:
– Anne üç deyince koşuyoruz. Biiir, iikiii, üüüç!
Bu kez kavuşma koşusu sorunsuz geçiyor derken ve tam kavuşacaklarken
bir ses gelmiş:
– Duruuuun!
Nalân ve annesi aynı anda bağırmış:
– Yoksa biz kardeş miyiz?!
Nerden geldiği belli olmayan ses cevap vermiş:
– Hayır hayır, uçak geçecek de dikkatli olun diyecektim!
Ve uçak geçerken Nalân’ın annesine çarpmış. Nalân telaş içinde
annesi ile konuşmaya çalışmış:
– İyi misin anne?
– Nayır, n’olamaz kör oldu!
– Nevet, n’oldu bile, kör oldun anne!
– Hüngür, hünnngür, kör oldum!
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– Anne sen ağlıyorsun!
– Hayır kızım gözüme toz kaçtı!
– Yalan söylüyorsun, seni affetmiyciğim!
– Bu ses, bu ses; sen kızımsın!
– Aman anneee, biz zaten tanışmıştık. Neyse, bana uçak çarpsa, ben
de saçmalardım herhalde. Haydi gel evimize gidelim.
Anne kız, beraber evlerine gelmişler. Nalân:
– Anne işte burası benim evim. Gerçi sen göremiyorsun, demiş.
– Nalân, evin çok pismiş kızım! Sen şu gazeteyi ver de temizlikçi
ilanlarına bakayım.
– Al anne!
– Hımmmm, Külkedisi iş arıyomuş.
– Aman anneee, o pasaklı cam ayakkabılı kedi mi temizleyecek evimi?
Aaa, anne ben sana babamın mektubunu vermeyi unuttum. Al işte
burada, haydi hemen oku!
– E kızım, nasıl okuyayım, gözüm mü görüyor benim?
– Gazete okuyosun ama anne!
– N’apayım, yazar öyle yazıyor!
– Tamam tamam, okuyorum:
“Kınalım Yapıncağım,
Sen bu mektubu okuduğunda ben çook uzaklarda olacağım. Şimdi
nerede olduğumu bilmiyorum. En son zehirlenmiştim. Sonra da yazar
benimle ilgili bir şey yazmadı. Kör olduğun için, sana sesli bir not
bırakmak isterdim ama daha mp3 icat edilmedi. Aslında aklıma yazacak
hiçbir şey gelmiyor. En iyisi bir resim yapayım:
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Al sana bir de şiir yazayım:
KINALI KUZUMA
Kınalı Yapıncağım,
Sana yemek yapmayacağım.
Bir avakadoyu alamadın,
Yirmi sene aç kaldım.
Ben fakir ama zengin bir gençtim,
Sen yaşlı ama ihtiyar bir eştin,
Ciğerimi deştin,
Bu satıra yazacak bir şey bulamadım.
Artık senin kınan da kalmamıştır. Sadece Yapıncak’sındır. Peki
“yapıncak” ne demek? Ben bunu hiç anlamamıştım. Sen en iyisi, kafanı
beslemeler gibi kazıtıp mutfakta hizmetçilerle birlikte yemek ye! Kusura
bakma, zehrin etkisiyle biraz saçmalıyorum... Pasaklı, saçaklı, fakir ama
gururlu, karın gurultulu Nalân kızıma selam söyle! Aaa aklıma güzel
sözler geldi, onları da yazayım:
* Ya benimsin ya kara toprağın!
* Sakla samanı gelir zamanı.
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* Bülbülü altın kafese koymuşlar, “İsraf yapmayın!” demiş.
Hihohahaaa!
* Adanım biri varmış, ikinci dönem kurtarmış. Hihohahaaa!
Kendinize iyi bakın, Nalân gerçi sen bakamazsın; çünkü körsün,
hihohahaaa!”
.....
– Anne çok acıklı bir mektuptu! Ayrıca, babam bir şair gibi şiir
yazıyor ve bir ressam gibi resim yapıyormuş... Çok duygulandım!
– Ayy, ben hayatımda böyle sıkıcı mektup görmedim! Gınalar geldi yaa!
– Anne dikkat et ufo!
– Aaah, kafama ufo çarptı! N’olamaz, sağır oldum sağır oldum!
– Anne dikkat göktaşı düşüyooor!
– Aaah, nnnevet nnnevet, kafama göktaşı çarpınca gözlerim açıldı!
Görüyorum görüyorum!
– Ay anne bana bu saçma masaldan fenalıklar geldi! Yazar kardeş
bir zahmet bitirsen şu çıldırık olayları! Keçilerim de kaçmaya başladı!
– Ay yazar kızım, senin de adın Nalân değil mi? Sen de benim bir
kızım sayılırsın. Şu masalı bir bitirsen de rahatlasak!
Yazar Nalân:
– Aaamaaan yaa, sizi gidi tembeller! Alın işte bitiriyorum... Son
bölümü yazıyorum şimdi:
– Anne bana bir şeyler oluyor!
– Bana da oluyor kızım, esnemekten çatlamak üzereyim!
– Güzellik uykusuna yatırıyor bu yazar bizi! Münkünse bir daha
kaldırma yazar hanım! Alacağın olsun senin, kalemi kırılmayasıca!
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Yazar Nalân:
– Bana beddua etmek haa! Siz şimdi görürsünüz:
Zavallı Nalân ve annesi uzaylılar tarafından kaçırılmış. Başlarına
gelmedik belâ kalmamış! Hihohahahh!
.......
– Anne sen kaşındın ama! Rahat rahat uyumak varken, uzaylılar
tarafından kaçırılıp hizmetçi olduk! O kadar gezegeni nasıl temizleyeceğiz
şimdi?!
– İntikam, intikaaaam, hırrrr!
– Anne suuuus!”
BİTTİİİ!
– Evet çocuklar hep beraber arkadaşınız Nalân’nın proje ödevi için
yazdığı masalı dinledik. Ne düşünüyorsunuz!
– Öğretmenim, ben hiçbir şey anlamadım!
– Hayri gibi bende anlmadım, kafam karman çorman oldu
öğretmenim!
– Nalâncığım, yazdığın metin hakkında sen ne düşünüyorsun? Hayal
gücünden de faydalanmışsın ancak biraz televizyon aromalı olmuş gibi...
Aslında “özgün bir masal yazma”projesiydi değil mi Nalân?
– Evet öğretmenim, arkadaşlarıma okurken, ben de hiçbir şey
anlamadığımı fark ettim. Ben, her zaman olduğu gibi ödevimi son güne
bırakınca ve saatlerce TV izledikten sonra yazmaya başlayınca böyle
bir şey çıktı ortaya. Bir kısmını da rüyamda görüp yazdım. Zihnim
iyice karışmış yani. Bundan sonra daha planlı olmaya karar verdim
öğretmenim... :)
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İKİ ‘GÜN’

GEREKSİZ BİR ALTIN GÜNÜ
– Ayol Örümcek Adam ne örüyosun öyle?
– Komşum Vasfiye Hanım’ın Salih diye bir bebeği var, onun beşiği
için örümcek ağından dantel örüyorum Barbi.
– Ay örneği de pek güzelmiş! Ben de üst komşum Şerife Hanım için
mi yapsam? Zahide adında bir bebeği var, bir tatlı ki sorma!
– Senin yaptığın güzel olmaz ki! Benimkinin ipi kendi imalatım
Barbiciğim!
– Hıh, ben de saçımla örerim örümcek kafa!
– Bana bak ağzını topla!
– Yalan mı yani, örümceğim diye dolaşan ben miyim?
– Kız doğru söylüyor örümcoş.
– Sen karışma Süpermen! Git de Külkedisi’ne yardım et! Onca çeşit
yiyecek yapmış zavallım! Barbi sen de tuhafsın yani! Kendi gününde
neden zavallı Külkedisi’ne iş yaptırıyosun?
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– Aman benim zamanım mı var? Daha saçımın hepsini taramayı
bile bitiremedim.
– Yaa zaten dümdüz saç. Nesini tarıyorsun sabahtan beri? Kel kalacaksın
yakında! Bak herkes örgü falan örüyor. Bâri sen de saçını ör.
– Aman Süpermen, sus artık! Yoksa seni saçımla döverim! Külkedisiii,
çabuk gel!
– Buyrun Barbi Hanım!
Hazırladıkların bittiyse servise başla paspal şey!.
...............
SÜPERMEN- Ay bir tatlı bir tuzlu, iki çeşit olsun yoksa yemeyiz
dedik; ama on iki çeşit olmuş yine.
BARBİ: Sus bakıyım sen. Sana sıra gelince yapamayacaksın
diye konuşuyorsun değil mi? Mutfağa girince milyon çeşit faciayla
çıkıyorsun ama bit çeşit yemek yapamıyorsun! Sen Süpermen değil
“Sakarmen”sin!
ÖRÜMCEK ADAM: Çok zahmet
etmişsin kardeş, gerçi karar almıştık ama
şimdi yemezsek israf olur değil mi yani?
PAMUKLU PRENSES: Ben elmalı
pastayı hayatta yemem! Zehirlenirim falan,
neme lazım!
ÖRÜMCEK ADAM: Kızım bir kere kraliçenin verdiği elmadan
zehirlendin diye bütün elmalara düşman oldun sende!
BARBİ: Kız Pamuk, yine takmış takıştırmışsın.
PAMUKLU PRENSES: Ay sorma, eskidi bunlar da canım! Beyaz
atlı prensime söyledim o kadar yenisini alalım diye! Ama o kadar yoğun
ki, kraliyet hazinesine gitmeye vakit bulamadık!
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GÖRÜNMEZ KIZ (Yanında oturan Barbi’ye fısıldayarak): Ay bu
da ne gösteriş meraklısı yaa!
BARBİ: Sen kendine bak dedikoducu! Hem şimdiye kadar hiç
görünmüyordun, ne oldu birden?
SÜPERMEN: N’olcak, işten kaçmak için görünmez olup
duruyor.
GÖRÜNMEZ KIZ: Hahay, hahay! Sen sanki çok iş yaptın! Süper
tembel seni!
BARBİ: Ay ben size terlik vermeyi unuttum!
PAMUKLU PRENSES: Gerek yok kardeş, biz yanımızda taşıyoruz.
Ev sıcak diye çıkarmadık.
GÖRÜNMEZ KIZ (Pamuklu Prenses’in kulağına eğilerek): Hem
biz onun kokuşmuş terliklerini nasıl giyelim? Ha ha ha!
BARBİ: Bana bakın siz ne fısıldaşıyorsunuz öyle?
ÖRÜMCEK ADAM: Aman boş ver sen o dedikoducuları! Bak
benim örümcek desenli terliklerime, güzel mi?
BARBİ: Ayol çok şirinleeer, deeeeermişim! Ucube gibi ne onlar
öyle?
ÖRÜMCEK ADAM: Kalbimi kırdın Barbi, hüngür, hüngür,
ühü ühü!
SÜPERMEN: Aman sulugöz sende! Barbi bu kısır çok güzel
olmuş. Tarifini alabilir miyim?
GÖRÜNMEZ KIZ: Ay yaa, her seferinde bir şeylerin tarifini
alıyorsun, bir kere de yaptığını görmedik!
SÜPERMEN: Sen kendi yemeklerine bak. Kendin gibi onları da
görünmez yapıyorsun, döke saça bir hal oluyoruz!
BARBİ: Ay komşular, geçenlerde bizim rapunzeli gördüm,
gülmekten öldüm!
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PAMUKLU PRENSES: N’olmuş n’olmuş?
BARBİ: Ay ne olsun, bitlenmiş! Bitlerle baş edemeyince de saçını
kazıtmış! Peruk takıyormuş, ama rüzgarda uçmasın mı! Ay çarşının
ortasında bir rezil oldu bir rezil oldu sormayın!
ÖRÜMCEK ADAM: O da bir şey mi? Dün Heri Pootır’ı gördüm.
Sen uçan süpürgesinin benzini bit, sonra da aşağı düş! Hem de bizim
Betmen’in kafasına!. Oracıkta can verdi garibim! Hokus pokusu falan
da yalanmış o büyücü bozuntusunun!
PAMUKLU PRENSES: Amaniiin yerde bir fare var!
ÖRÜMCEK ADAM: Ay olamaaaz! Çekilin yoldan bayılmam
lazım, hıkkkkk!
SÜPERMEN: Herkes sandalyelere çıksın! Hepimizi yer sonra!
BARBİ: Aman n’olmuş canım! Küçücük hayvandan korkulurmu?
Şimdi biraz böcek ilacı sıkalım da, kurtulalım bâri! Eveeet işte olduuu!
Sersemlemeye başlar şimdi...

GÖRÜNMEZ KIZ: Öhö öhö, ay bana neden sıkıyorsun
kardeşim?
BARBİ: Aman nereden bileyim farenin dibinde olduğunu? İnsan
yukarılara çıkrar yaa! zaten görünmüyorsun!
PAMUKLU PRENSES: Ay Barbi, sen de ne pis, pasaklı biriymişsin!
Evin fare kaynıyor!
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BARBİ: Bak saçını başını yoldurma bana! Külkedisiii,
çabuk şu fareyi evden uzaklaştır!
KÜLKEDİSİ: Öff, tamam yaa!
BARBİ: Ay kapı çalıyor, kimooo?
KOMŞU: Benim Neslihan!
BARBİ: Aman yine ne var Neslihan Hanım? Ay kız
kıvırcık Neva sen de mi geldin? Bak geceleri ağlama döverim seni!
KOMŞU: Çocukla daha düzgün konuşursanız sevinirim! Çok
gürültü geliyor da onun için rahatsız ettim! Rica etsem bi...
BARBİ: Ay tamam anladık, iki çift laf ettirmiyorsunuz yaa!
KOMŞU: Bütün komşular adına geldim, hepsi şikayetçi!
BARBİ: Ay bu görgüsüz misafirlerimin yüzünden hep! Tamam
haydi görüşürüz! Baybay Nevaa!
PAMUKLU PRENSES: Sen ne kadar kaba birisin böyle ya? Bir
de suçu bize attın!
SÜPERMEN: Ay haydi altınları çıkaralım artık. Gınalar geldi!
ÖRÜMCEK ADAM: Ama daha göbek atacaktık! Klarnetimi de
getirdim ben!
BARBİ: Altıncıklarımı verin de göbeğe geçelim.
PAMUKLU PRENSES: Ay ben hazineden aldığım bu elması
getirdim. Üstü kalsın! Atık bütün sülalen ömür boyu rahat yaşar
bununla!
SÜPERMEN (Mırıldanarak): Ay ne gösteriş meraklısı bu kadın
böyle! Kesin yedi cüceleri de öldürmüş, içlerini doldurduktan sonra da
sarayına süs diye serpiştirmiştir bu cadı!
BARBİ: Süpermen kendi kendine mırıl mırıl konuşmayı keser
misin! Evet komşular, bol dedikodulu, gösteriş hareketleriyle dolu, boş
zamanımızı katlettiğimiz, yararlı tek bir şey yapmadığımız, bolca kalp
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kırdığımız iğrenç ötesi bir “gün”ün daha sonuna geldik. Pılınızı pırtınızı
toplayıp burdan hemen defolunuz! Görüşürüüüz!
PAMUKLU PRENSES: Haftaya bendeyiz millet!
HERKES: Bak bir tatlı bir tuzlu, iki çeşit olsun! Yemeyiz
yoksa...
YARARLI, ÖRNEK BİR “GÜN”
– Hoşgeldiniz Nurcan Hanım! Buyrun böyle geçin. Siz de gelince
grubumuz tamamlandı.
– Hoşbulduk komşum.
– Görüşmeyeli nasılsınız Nurcan Hanım?
– İyiyim Sultan Hanım. Sizler nasılsınız?
– Hepimiz çok iyiyiz!
– Nurcan Hanım da geldiğine göre, çayları getirelim Zeynep
Hanım.
– Sizler zahmet etmeyin, ben yaparım!
– Olur mu öyle şey, birlikten kuvvet doğar!
– Zübeyde Hanım doğru söylüyor. Bu arada, biz konuşurken Sultan
Hanım çoktan çayları hazılamış.
– Çaylar geldiii!
– Börek ve tatlı da geldi.
– Ama Nurcan Hanım bana bir iş bırakmadınız!
– Siz de yiyecek hazırladınız, bize evinizi açtınız Zeynep Hanım!
– Ne zahmeti; karar aldığımız gibi bir tatlı bir tuzlu yaptım.
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– Bu kadarı yeter de artar bile! Biz bunca güzel yiyecekleri yerken,
ekmek hatta temiz bir suya bile muhtaç olan insanları da düşünmeliyiz.
Bazen yediklerim boğazımdan zor geçiyor.
– Çok haklısınız Elif Hanım! Gün için topladığımız paranın bir
kısmını ihtiyaç sahiplerine ulaştırabiliriz aslında!
– Evet bu çok iyi bir fikir Nurcan Hanım. Ayrıca herbirimiz evimize
kumbara alıp para biriktirebiliriz. Böylece ailemize de örnek olabiliriz!
– Herkes aynı fikirde anlaşılan. Bugünden itibaren bu konularda
gayret göstermeye başlayabiliriz. Bu arada, günün yazısını okumaya
başlayalım mı?
– Evet, sıra bendeydi Sultan Hanım. Çocuk eğitiminde püf noktalar
adlı bir yazı buldum.
– Buyrun, sizi dinliyoruz Dilek Hanım.
.............
– Teşekkürler Dilek Hanım, çok yararlı bilgiler edindik. Geçen hafta,
“Evde bilgisayar ve TV kullanımı” konusunda aldığımız kararı herkes
uygulayabildi mi acaba?
– Ben uygulayabildim Zeynep Hanım. Önce karşı çıktı bizimkiler.
Ama sonra, ciddi rahatsızlıklar geçiren çocukları duyunca kabullendiler.
Beraber program yaptık ve asla taviz vermedim.
– Çok güzel Nurcan Hanım. Ben de diziler konusunda kendi kendime
karar aldım. Kabaca bir hesap yaptım da, bir hafta da izlediğim diziler
toplam on yedi saat sürüyormuş!
– Ben de bu konuda daha dikkatli davranıyorum. Radyoda kültür
kanalları dinlemeye alıştım bu aralar. Mutfağa girer girmez radyonun
düğmesine basıyorum. Hem işimi görüyorum, hem de güzel bilgiler
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ediniyorum. Geçen gün, telefonla radyodaki bilgi
yarışmasına katıldım. Tarih kitabı seti kazandım.
– Zübeyde Hanım kitap demişken, haydi çıkaralım
okuduklarımızı da, değiş tokuş yapalım. Ben “Gerçek
Süper Kahramanlarımız” kitabını bitirdim. Hatta
evdeki herkes okudu. Çocuklara kitap dayandıramıyoruz
artık! Kim istiyor?
– Ben alayım Dilek Hanım. Ben de İstanbul’un
Fethi” kitabını bir çırpıda bitirdim.
– Onu ben alsam Sultan Hanım. Sude tarih kitaplarına bayılıyor.
Her akşam çay içerken, ortak başladığımız kitaptan sırayla okuyoruz.
– Tamam Nurcan Hanım, ben anneme veririm kitabı.
– Ben Ensar’a sesli bebek kitabı aldım, çok sevdi. Ona
sürekli kitaptaki resimlerle ilgili masal anlattırıyorum.
– Zeynep Hanım ben de yastık, kukla gibi şekilleri olan
yumuşak bebek kitapları var. Bu kitaplar sayesinde, çocuklar
hem oynuyor hem kitap okumaya hevesleniyor...
.........
– Zübeyde Hanım ne örüyorsunuz?
– Bizim apartmanımızda ihtiyaç sahibi bir teyze var, ona kazak
örüyorum. Sitemizdeki tuhafiye dükkanının sahibi Emine Hanım çok
hayırsever biri. İpleri o verdi, ben de örüyorum.
– Sitemizde daha birçok insan yardıma muhtaç. Ben Ensar ve
Hasan’ın küçük gelen kıyafetlerini biriktirmiştim. İhtiyacı olana birilerine
verebilirim. Bayram da yaklaşıyor. Daha büyük yardımlar da bulabilir
miyiz acaba?
– Evet Zeynep Hanım! Kermes yapmaya ne dersiniz?
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– Çok iyi bir fikir!
– Hem gıda hem de eşya kermesi olsun. Yöneticimizle görüşüp,
sitenin panosuna bu konuda duyuru yazısı asabilirsek, yardım etmek
isteyen bir çok kişi olabilir.
– O zaman bu hafta iyi bir çalışma yapmalıyız. Çok heyecanlandım
şimdi!
– Ben de çok heyecanlandım Dilek Hanım! Bu arada haftaya bana
buyrun...
Bir hafta sonra...
– Bir hafta ne kadar da çabuk ve bereketli geçti. Her şey çok güzel
olmuş Dilek Hanım, ellerinize sağlık!
– Afiyet olsun Elif Hanım!
– Kermesimizin bu kadar güzel geçeceğini hiç tahmin
etmemiştim.
– Ben de Zübeyde Hanım. Bayramlık
kıyafetlerini alan çocukların sevinçten
ağlaması aklıma geldikçe gözlerim doluyor.
Bak yine duygulandım!
– Duygulanmamak elde mi Nurcan
Hanım? İnsanlara yardım etmek çok güzel bir duygu. Bizim çocuklar
şimdiden bir sonraki kermes için hazırlıklara başladılar. Ayrı ayrı
kumbara aldılar. Hergün para atıyorlar.
– Meryem ve Yusuf’un, yolda buldukları 10 TL’yi “Anne bunu
kermese verir misin?” diyerek bana verneleri beni çok duygulandırdı!
– Duygulanmakta haklısınız Dilek Hanım! Çocuk akıllarıyla, markete
gidip harcayabilirdi de.
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– Çok şükür bugünlere. Her hafta sizlerle bu huzurlu ortamı
paylaşmak beni çok mutlu ediyor hanımlar.
– Kesinlikle katılıyorum Zeynep Hanım! İlk zamanlarda sıradan ve
yararsız ve sadece zaman kaybı olan gün toplantılarımız, şimdi huzur
veren birlikteliklere dönüştü.
– Aaa, camdan bakar mısınız, bunlar
bizim çocuklar değil mi?
– Evet evet, ne yapıyorlar öyle?
– Oyuncaklarını masaların üstüne
koymuşlar. Durun biraz, yazı yapıştırdılar.
“Kermes açtık.. Hayırlı iş için.” yazıyor.
– Meryem en sevdiği bebeğini götürmüş.
– Dilek Hanım, benim Rabia da aynen öyle yapmiş.
– Sude de şaka gözlüğünü götürmüş.
– Ensar, Yusuf ve Buğra da arabalarını koymuşlar.
– Nurcan Hanım, Hamza sizin evden çıktı ve elinde yiyecekler
var.
– Evet Zeynep Hanım, sabah yaptığım keki ve marketten aldığım
kurabiyeleri minik kermeslerine götürüyor sanırım!
– Çocuklar hayır işinden oldukça etkilenmişler anlaşılan...
– Evet, çok şükür... :)
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‘BOBO’ ÜRÜNLERİ REKLAM FİLMİ
– Merhaba sayyın konuklar ve ekranları başındaki değerli izleyiciler!
E alkış yok mu ayol?
– Şak şak şak şak!
– Bugün sizlere muhteşem üçlü setimizi tanıtmak istiyorum. Şimdi
içinizden üç gönüllü isiyorum! Hımm, evet siz, yan yana oturan saf ııı,
yani şey, temiz görünüşlü teyzeler, hemen buraya gelip sandalyelerinize
oturun bakalım!
.............
– Saçında en çok kepek olan teyzemizin yanındayım. Saçının yarısını
Bobo şampuanla, diğer yarısını da normal şampuanla yıkıyoruz... Eveeet,
şimdi örtümüzü örtüp üç dakika bekleyelim... Eveeet, işte gördüğünüz
gibi kepekten eser yok! Teyzaanım, alın aynayla siz de bakın.

52

ÇILGIN BİR KİTAP

– Aaaa, evladım kepek yok ama o taraftaki saçlarda yok.
– E kökü sende değil mi teyzoş? Benim sinirimi yıpratma!
........
– Şimdi de ikinci teyzemizin şalına ketçap dökelim... Biraz da
mayonez, domates, kahve, meyve suyu, kan, ayran, çiğ köfte ve içli
köfte ekleyelim... İşte olduuu! Üst üste olan bu korkunç, tiksinç, berbat,
felaket ve rezil leke kitlesinin üzerine azıcık Bobo deterjanı dökelim ve
sadece üç dakika bekleyelim... İşteee, lekeden eser yok!
– Kızım ne yaptın yaa? Leke kayboldu ama şalımda da kocaman bir
delik oluştu! Tuz ruhu mu döktün a kızım?

– Aman ne çok bilmiş çıktınız yaa! Ne tuz ruhu, Bobo ruhu Bobo!
Şimdi çıt çıkarmadan otur teyze!
– Sıra geldi en tombul teyzeye... Ooo teyzoş, kilolarından şikayetçisin
herhalde!
– Evet evladım. Ne yesem yarıyor; dayak yesem bile! İki tokat at,
anında yüzüm gözüm şişiyor. Bir de karın ağrım var yavrum. Bir
türlü geçmedi!
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– Merak etme teyze, bu dertlerden kurtulacaksın! Şimdi bir ölçek
tamamen bitkisel Bobo içeceğinden iç bakalım....
– Ay çok acı bu yavrum! Ne bitkisinden yaptınız bunu, zıkkımın
kökü otu mu var bunda? Ay kızım içim bir tuhaf oldu! Amanin midem!
Aaaa, çekilin yoldaaan, tutmayın beni gaari!
– Teyzoş sahnede koşup durmayı bırak, üç dakika sonra geçecek! Ay
dur sahneden düşeceksin!Aman tüh yaa!
– Pat, küt, katırt, kütürt, langırt..vs. vs...!
– Neyse, teyzemiz nihayet durabildi. Şimdi soralım:Karın ağrınız
geçti mi teyzeciğim?
– ...
– Bakın ses yok, demek ki ağrı geçmiş! Bobo içeceğini içtiği için
yaklaşık bir ay yemek yiyemeyecek ve kilolarından da kurtulacak...
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– Sayyyyın seyirciler, gördüğünüz müthiş sete sahip olmak için
hemen bizi arayın! Kargo ücreti bizden... Memnun kalmadığınız ürünü,
siparişi verdikten bir saniye sonra iade edebilirsiniz... Reklamı çok
yapılan ürünleri iyi sanmaya devam edin, araştırmadan alıp kullanın;
‘SAĞLICAKLA KALMAYIIIIN!’...Baaay!
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İÇİNİZDEKİ TV CANAVARINI
DURDURUN!

– Nermiiin dersini yaptın mı kızım?
– Aman annee, işim var!
– Ne işin varmış?
– Televizyon izliyorum.
– Ay bu iş karşılığında maaş da istersin sen şimdi! Yeter, haydi
dersini yap, ya da kitap oku!
– Ama daha yeni oturdum başına, sadece sekiz saat oldu!
– Bak kırarım kemiklerini! Dua et ki çorba karıştırıyorum!
– Tamam biraz kitap okuyacağım, sen de dinle! Pamuklu Prenses
zehirli elmadan ısırmış...
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– E yarıdan başladın kızım!
– Geçen hafta burada kalmışım.
– E kızım bir haftadır incecik kitabı bitiremedin mi?
– Sonra yedi cücelerden biri...
– Niye sustun kızım?
– Reklamlar bitti, dizi izlemeye devam
ediyorum. Gerisini bir sonraki reklamda
okurum. Ama çok merak ettiysen kendin
devam edebilirsin anne!
– Kızım sen hiç uçan anne tekmesi
yedin mi?
– Anne sen küçükken çok fazla karate filmi izlemişsin!
– Ingaaa, ıngaaa!
– Tüh Zeynep uyandı yaa! Ben mamasını hazırlayana kadar tavşanını
ver de oynasın!
– Anne tavşanı mahveder o şimdi! Şiddet çizgifilmlerini izleye izkeye
bir tuhaf oldu yaa! En son tavşanın kulaklarından tutup yerden yere
vurmuştu!
– Ay iki dakikadan bir şey olmaz kızım!
– Üf tamam yaa! Al bakalım minik vampir. Sakın hayvancığa bir
şey yapayım deme!
– Nihayet çorba oldu. Ver kız şu kumandayı, dizim başlayacak!
– Hangisi anne? En son otuz sekiz tane dizi takip ediyordun.
“Yaprak Sökümü” mü?
– Yok, o yarın.
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– “Karımın Çiftliği” mi?
– Geçen hafta bitti o dizi.
– Güzeeel, bir dizi eksildi
– Onun bittiği gün, üç yeni dizi keşfettim.Şimdi ‘Deli deli kulakları
küpeli dizisi’ başlayacak.
– Ama benim dizim yarıda kalacak anne!
– Sesini kıs biraz, baban uyanacak.
– Neeermiin!
– Efendim baba!
– Bu ne ses sabah sabah? Amaniin, saat kaç olmuş! Çekilin
yoldan
“Benekli İnekler Vadisi” nin onuncu tekrarı başlayacak!
– İnanmıyorum baba, diğer dokuzunu nasıl kaçırırsın?
– Ne kaçırması, hepsini tek tek izledim. Kapı çalıyor, aç haydi
kızım!
– Abla hoş geldin!
– Çekil çekil, birazdan dizimin on milyonuncu bölümü
başlayacak!
– Kızım o dizi babannenin küçüklüğünde başlamıştı; onun oyuncuları
daha ölmedi mi yaa?
– Ölmüşler anne, ama yeni bölümlere onların torunları devam
ediyor. Baba şu kumandayı alayım! Ooo, başlamış bile!
– Kızım bak, kumandayı benim diziye reklam girdi diye verdim! On
beş dakika sonra sonra geri alırım!
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– Of babaaa!
– Mariyanna’nın bebeğinden bahsederdi babannen, “O bebeğin
doğduğunu görebilecek miyim, Rikardo onun kendi çocuğu olduğunu
anlayabilecek mi, ömrüm yeter mi acaba?” diye söylenip dururdu; ama
göremedi!
– Anne sen Angutyos’u diyorsuun; işte Moronika’nın yanında
oturan sakallı, bastonlu iki büklüm dede varya, işte o!
– Abla benim Türk filmimin son sahnesi kaldı yaa, azıcık baksam!
– Hayır yaa, zaten sırada babam bekliyor, annem de girer araya!
– Kavga etmeyin kızlar, sıra bende!
– Gınamettin bak ben dizimin en heyecanlı bölümündeyim, hele
bir izletme! Melahat’ı arayıp neler olmuş bitmiş her şeyi anlattırırım;
ödersin telefon faturasını!
– Hahay hahay, sanki izleyince arayıp her sahneyi tekrar tekrar
anlatmıyorsunuz birbirinize! Hem alt katta oturuyor kadın, telefona
ne gerek var?
– Zırt pırt inemem ki canım! Kaç kere balkonlarda anlatalım dedik
ama neymiş; diğer komşular rahatsız oluyormuş. Naciye Teyze’nin
attığı terliği unuttun mu?
– Baba hepimize bir televizyon alsana!
– Oldu canım, ben alırım sen de ödersin!
– Nermiiin, senin tavşanın hayatı yine tehlikeye girmiş gibi görünüyor!
Mama hazır zaten Zeynep kafasını kırmadan kurtar şu hayvancağızı!
– Ay anne ben sana demiştim ama! Zeynep haydi mama ye sen!
– Yarın akşam Melahatgil misafirliğe çağırıyor Gınamettin!
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– Aman boş ver! Oraya gidince Melahat’la Selim’in dizilerini
izlemekten gınalar geliyor.
– Aman annee, ben de gelmem! Selin’in odasındaki küçük televizyon
çok çızırtı yapıyor!
– Anne hepiniz gidin ben de rahat rahat ‘Çarkı Kelek’ izleyeyim!
– Yaa hanım, bu arada kahvaltı nerede?
– Öğlen oldu, ne kahvaltısı? Çorba yaptım.
– Ne yani, bir çorbayla mı geçiştirelim şimdi?
– Ama Gınamettin, dizim geçiyordu!
– Ben hiç dizim geçiyor diye işe gitmemezlik yapıyor muyum?
– Ne bağırıyosun Gınamettin?
– Bana bak Canan, şimdi canından olacaksın!
– Sen beni tehdit mi ediyorsun be adam? Heyyt, sana şimdi uçan
Canan tekmesi atayım da gör!
– Küüüt!
– Aahh! Al benden de dönen Gınamettin tekmesi!
– Takırt!
– Abla şu kumandayı versene, hazır onlar kavga ediyorlarken dizime
devam edeyim.
– Annemler kavga ediyor, sen ne düşünüyosun!
– Sus kız bidon kafa!
– Sen kendine bak sünger beyin!
– Bak saçını başını kırarım senin!
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– Ben de senin ağzını gözünü bükerim! Kumanda benim işte!
– Pat, küt, haşırt, kıtırt ...
– Yeter artık, verin şu televizyonu bana! Nerede benim ufak
balyoz?
– Baba ne yapıyorsuuun?
– Gınamettin duuuur!
– Patırt, çatırt, tangır, tungur...!
– Haydi buyrun cenaze namazına!
1 Hafta Sonra....
– Baba, öğretmen bu haftaki ödevlerimi çok beğendi! “Hayırdır?”
dedi, ben de hatıra olarak sakladığım TV düğmelerini gösterdim.
– Ay Gınamettin, kumanda vitrine çok yakıştı değil mi?
– Öyle hanım, gerçek dünyaya döndük nihayet. Gazeteyi uzatır
mısın? Dünyada neler olmuş bakalım!
– Baba bizim hiç televizyonumuz olmayacak mı?
– Olur kızım olur! Ama önce bazı kararlar almamız lazım. Ortak
bir plan yapmamız gerekiyor.
– Yani, televizyonu kontrollü ve yararlı bir şekilde kullanmalıyız
çocuklar.
– Ben söz veriyorum anne! Bundan sonra berarber belirleyeceğimiz
kanal ve programları takip etmeye çalışırım!
– Ben de söz veriyorum anne! Zeynep tavşanla çok güzel oynamaya
başlamışken, vahşi çizgi filmler açıp onu karşısına otutturmam artık!
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– Bu arada Melahat ablalardan kavga sesi geliyor!
– Bana bak Melahat, ver şu televizyonu!
– Selim duuur!
– Patırt, çatırt, şılankk!
– Ay Gınamettin, ben Melahat’a mefta olan televizyonu için geçmiş
olsuna, baş sağlığına falan gideyim! Kııız Melahat, sizinkini de bizimkinin
yanına gömelim kııız!
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PEMBE BELÂ HARBİ BEBEK VE
NEZAHAT
Barbi’ye neler oluyor? Barbi ve üç benzerinin “üç silahşörler”
gibi bir havayla kılıçlandırılmasının amacı nedir? Neden artık
Barbi ile ilgili dergiler toka yerine kılıç vermeye başladılar?
Saç taramanın her bir çeşidini, internetteki sıkıcı kıyafet
giydirmece oyunlarını, nasıl toka takma ustası olunacağını
kızlarımız hep ondan öğrenmişti. Bu gereksiz, pembe kızın
aklına, yaptıklarının sıkıcı olduğu mu geldi acaba? Belki de
artık yeni bir çığır açılmalıydı. Kız çocuklarımız da, erkek
çocuklarımızdan aşağı kalmayıp şiddeti tatmalıydı. Barbi
n’apabilirdi ki? İşte silahlanmanın olası hikayesi:
Yıllar önce Sindi vardı. Ama birgün Barbi çıktı ortaya...
Sindi’yi kimsenin gözü görmez oldu. Sindi, resmen ücra bir köşeye sindi.
Barbi’nin azılı düşmanı oldu Sindi. Yıllarca besleyip büyüttüğü kinle
ortaya çıkıp, şöhretini elinden alan Barbi’nin sonunu getirebilirdi...
Sindi, sindiremedi kendine yapılanları. Hain bir plan yaptı. Barbi’nin
evine gizlice girerek onun saçını başını yolmaya karar verdi.
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Barbi, bir reklamda da gördüğünüz gibi, Örümcek
Adam’la evlenmişti. Ama Örümcek Adam kendini hiç
sevmiyordu. Çünkü o hayvanımsı bir varlıktı! Barbi ona
sürekli örümcek ağından kazak ördürüyor ve “Çabuk ol
sefil böcek! Hem bu kazak neden pembe olmadı?” diye
aşağılıyordu. Örümcek adam hep ‘Zoro’ olmak istemişti.
Evde sürekli kılıçla dolaşıp her yere “Z” çiziyordu. Bir
gün, kimlik bunalımına dayanamayıp evi terk etti. Geriye ise duvarda
asılı olan kılıcı kaldı...
Sindi harekete geçerek Barbi’nin evini bastı. Tam saçını başını ve kaşını
yolacaktı ki; Barbi Örümcek Adam’ın duvardaki kılıcını alarak Sindi’yi
korkuttu. Hatta Sindi’nin elbisesinin sırt tarafına kılıçla, Barbi’nin “B”
sini yazmıştı.
Sindi’nin planı kuyuya düştü. Sindi bunun üzerine korkudan
sindi. Barbi, duvardaki kılıç sayesinde kurtulduğu için, bundan sonraki
hayatını kılıçla geçirmeye karar verdi. Ama suça karıştığı için hapse
düştü. Hapis hayatında çok zorluklar çekti. Barbi, yavaş yavaş harbi
biri olmaya başladı. Tünel kazmaya karar verdi. Eğer kaçabilirse, onu
hasretle bekleyen kız çocuklarına öğreteceği harbilikler vardı.
Yaklaşık on yıl sonra tünelin sonuna geldi. Artık özgür olabilirdi. Ama
genel af çıktığı için tünele gerek kalmadı. Biraz düşündü ve kazdığı tünel
boşa gitmesin diye oradan çıkmak istedi. Ama bu durum farkedilince,
tünel kazma suçundan tekrar mahkum oldu. O buna aldırmıyordu.
Çünkü çiğ köfte misali, acılarla iyice yoğrulmalıydı...
Mahkumiyeti sona erince, ilk olarak kendisini Sindi’den kurtaran
ve onca yıl hapislerde süründüren kılıcını kuşandı. Mahkumiyeti
sırasında bestelediği acıklı şarkıları kullanarak bir kaset çıkardı. Kaseti
kız çocukları tarafından oldukça ilgi gördü. “Barbi Bebek” değil, “Harbi
Bebek”ti artık. Bir sürü film çekti:
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*Sindi’nin Dönüşü ve Barbi’nin İntikamı
*Belâlı Barbi ve Tetikçi Dostları
*Bazukalı Barbi ve Acımasız Arkadaşları
*Rambo Bıçaklı Barbi ve İmha Timi
*Atom Bombalı, Tanklı, Barbi ve Kıyamet
vs. vs. vs...
Harbi, yurdun dört bir yanında sadece pembe
giyinen kız çocuklarının ve zorla getirdikleri
anne ve babalarının katıldığı tuhaf konserler
veriyordu. Anne ve babalar tehlikenin farkında
olmalarına rağmen çocuklarına söz geçiremiyorlardı.
Konserlerinde, önce herkese kılıç dağıtılıyordu.
Harbi, kendi kılıcıyla sahnede ne yaparsa, kızlar da aynısını yapıyorlardı.
Harbi bebek, argo konuşmalarıyla, kabadayı gibi yürüyüşüyle ve
kılıcıyla miniklere kötü örnek olmak için elinden geleni yapıyordu. Her
konserde saçının birazını kılıcıyla kesen Harbi, kestiği saç tellerini de
seyicilerine atıyordu. Aynı işlemi minik kızlar da yaptıkları için, sahne
bir anda çılgın hayran kitlesinin saçlarıyla doluyordu. Harbi bebek, bu
saç denizinde bir iki kulaç attıktan sonra kafasını çılgınca sallayıp, ses
telleri patlayıncaya kadar kükrüyordu...
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Son konserinde, kesecek saçının kalmadığını görünce, korkunç bir
kahkaha atarak, “haydi milleeet, kılıçla derimize “Harbi” nin “H” sini
çiziyoruz!” diye bağırdı. Anne babalar dehşete kapıldı. Bu kadar da
olmazdı!. Eskiden sadece pembe takıntısına ve “Barbi” desenli eşya
tutkusuna katlanıyorlardı; ama “yeter”di, “Bu kadarı da fazla artık!”dı,
“uf” du, “puf”du, “bitsin gari”ydi, “Nayır” dı, “N’olamaz”dı... Bu
gidişe kim dur diyecekti? İş işten geçmişti artık...
Tarihimizdeki
yüzlerce kadın, erkek ve çocuk kahramanımızın birçoğundan habersiz,
batının uyduruk kahramanlarına saplantı şeklinde bağlı yavrularımız,
kendi başlarına işin içinden çıkabilirler miydi?

Ve birden salonda “Yeter artııık!” diye bir ses duyuldu. Sesin sahibi,
12 yaşındaki Nezahat’tı. Nezahat, kendi yaşındaki seyircilerin şaşkın
bakışları arasında sahneye doğru ilerledi. Üzerinde, kendisine biraz
büyük gelen asker kıyafetleri vardı. Kaşlarını çatarak Harbi’nin elinden
mikrofonu aldı ve anlatmaya başladı:
– Değerli kardeşlerim ben de birçoğunuzla aynı yaştayım. Buraya
İstiklâl Savaşı yıllarından gelme ihtiyacı hissettim. Bazı gerçekleri
görmeniz konusunda size yardımcı olmak istedim. Müsade ederseniz
sizinle paylaşmak istediğim çok şey var...
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Salonda sessizlik hakimdi. Özellikle anne babalar, Nezaha’tın
konuşmasını istediklerini belirttiler. Birçok kız çocuğu da, bu şirin kızı
dinlemek istediğini söyledi. Harbi ise çok sinirlenmişti. Ama herkesin
dinlemeye istekli olduğunu fark edince elinden bir şey gelmedi. Nezahat
anlatmaya başladı:
– Adım Nezahat, Onbaşı Nezahat. Ben sekiz yaşındayken
babam Çanakkale Savaşı’na katılınca annemle birlikte
kaldım. Babamın savaşta yara aldığını duyan annem çok
üzüldü ve hastalandı. Bir süre sonra da vefat etti.
Salondaki herkesin gözleri dolmaya başladı. Nezahat
konuşmasına devam etti:
– Babam iyileşip yanıma geldi ama ülkemiz zor durumda olduğu
için tekrar cephelere gitmek zorunda kaldı. Giderken beni de yanında
götürmekten başka çaresi yoktu! Çok zorluklar çektik. Ama önemli olan
ülkemizin kurtulmasıydı. Kızgın bir şekilde Nezahat’ı dinleyen Harbi
söze karıştı:
– Iyy, ne kadar sıkıcı bir hayat!
– Senin bomboş ve zararlı hayatına ne demeli? Bunca temiz zihinli
çocuğu zehirlemeye utanmıyor musun? İzin verirsen devam etmek
istiyorum, dedi Nezahat.
Harbi, Nezahat’ın celalli sözlerinden sonra suspus olup bir köşeye
çekildi. Nezahat devam etti:
– Cephede, sıkıntılarla beraber güzellikler ve komik olaylar da
yaşadık. Bana, bulabildikleri en küçük asker kıyafetini verdiler. Ama
o kıyafet bile oldukça büyüktü. İşte şu an üzerimdeki, kollarından ve
paçalarından defalarca kıvırdığım kıyafet...
Dinleyici çocuklar ve ailelerinin yüzlerinde tebessümler belirdi.
Saatlerce ayakta duran dinleyiciler yavaşça yerlerine oturdular. Şirin
Nezahat’i dinlemek istedikleri her hallerinden belliydi. Nezahat tebessümle
devam etti:
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– Küçüktüm ama elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyordum.
Babamın kopan düğmelerini hemen dikiyordum. Çalı süpürgesiyle etrafı
süpürüyordum. Atları besleyip tımar ediyordum. Babamın atını çok
seviyordum. Ona binmeyi de öğrenmiştim. O da beni çok seviyordu. Hatta
bir keresinde bir askerle ata binme yarışı yaptım ve ben kazandım.
– Ooo, dedi salondakiler. Nezahat devam etti:
– Bir keresinde de, askerlerin keşfe çıkacağını öğrendim ve ben de
onlarla gitmek istedim. Ama beni götürmek istemediler. Ben de bir
cahillik yapıp, onları gizlice takip ettim. Yunan askerlerinin olduğu
yerlere yaklaştıkları bir sırada, babam ve arkadaşları beni buldular. Haklı
olarak söylendiler biraz. Düşmana çok yakın olduğumuz için yerde
sürünmeye başladık. Bu sırada otların arasından çıkan bir kertenkele
burnumun tam önünde durdu.
Salondakiler hayretle “Aaa!” dediler ve devamını
dinlediler:
– Sonra, bağırmamak için ağzımı sıkıca kapattım.
Askerlerden biri odun parçasıyla kertenkeleyi itene
kadar öylece kaldım...
Dinleyici çocuklardan biri söz istedi ve ona bir
mikrofon uzatıldı:
– Çatışma ortamında bulundun mu hiç Nezahat?
– Evet bulundum. Doktorlar bana yara temizlemeyi, kanı durdurmayı,
pansuman yapmayı, hatta iğne yapmayı bile öğrettiler. Sıhhıye eri oldum
yani.1921 senesinde Sakarya Meydan Muharebesi’nde Yunanlılarla
zorlu bir çatışmaya girdik. Babamın yanında duruyordum. Siperlerdeki
yaralı askerlere minik ellerimle müdahalede bulunuyordum.
– Ben olsam canımı kurtarmak için kaçardım, dedi Harbi. İşin gücü
kalmadı da siperlerde ölmeyi mi bekledin?
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Nezahat sert bir şekilde:
– Biz kaçsaydık kimse bu özgür günlere gelemezdi ama, diye cevap
verdikten sonra devam etti:
– Çatışmanın ortasında, biraz uzağımızda olan bölüğe, acilen haber
gitmesi gerekiyordu. Babam bu görevi bana verdi. Sürünerek, emekleyerek
siperlerde ilerledim. Kurşunlar başımın biraz üzerinden geçiyordu. Sonra
koşarak ileride gördüğüm atın yanına geldim ve ona bindim... Hızla
bölüğe ulaştım. Babamın gönderdiği haberi verip geldim...
Dinleyiciler Nezahat’ın konuşmalarından çok etkilenmişlerdi.
Her biri kendini onun yerine koydu ve aynı cesareti ve azmi gösterip
gösteremeyeceklerini düşünmeye başladı. Nezahat anlatımına devam
etti:
– Cephede yaptıklarım askerlerin çok hoşuna gittiği için dilden dile
anlatmışlar beni. Daha sonra bulunduğum 70. Alay’a “Kızlı Alay”
adı verildi.
Salondan minik kahkahalar geldi...
– Alayımızı ziyaret eden Mustafa Kemal Paşa da, yaptıklarımı
duyunca bana “Sayende bu alaya güvenim tamdır.” dedi. Sonra
Gediz Muharebesi’nde de bulundum. Orada da Yunanlıların ilerleyişi
durduruldu.
Ağzını bir karış açarak Nezahat’ı dinleyen Harbi söze karıştı:
– Ben bile şok oldum o yaşta yaptıkların karşısında! Hediye falan
vermediler mi sana?
– Sen yine anlamadın galiba, ben hiçbir karşılık beklemedim bunları
yaparken! Ama yaptıklarımı öğrenen TBMM bana ilk İstiklal Madalyası’nı
verme kararı aldı.
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Seyirciler hep bir ağızdan “Ooooo!” diyerek hayretlerini ifade
ettiler.
– Değerli kardeşlerim aranızda bulunmamın sebebi kendimi, yaptıklarımı
anlatarak övünmek değildi. Sadece geçmişinizde yaşanan fedakarlıklar
karşısında vicdanınızda birazcık da olsa kıpırtı oluşturmaktı... Küçük
de olsa, değerlerine sahip çıkan bir çocuğun neler yapabileceğine örnek
vermekti...Sahte, sanal kahramanların sizi hapsettiği pasif dünyadan
çıkmanız için destek olmaktı... Ne olur, geçmişinize, değerlerinize,
inançlarınıza sahip çıkın! Sizin için canlarını hiçe sayan onca gerçek
kahramana vefa borcunuzu ödeyin...
Tüm dinleyiciler ayağa kalkarak elleri kızarıncaya kadar Nezahat’ı
alkışladılar. Harbi de, elindeki kılıcı atarak alkışlara eşlik etti ve mikrofonu
alarak herkesten özür diledi...
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İNTERDERT BAĞIMLILIĞI

İki erkek öğrencinin internet üzerinden yazışması:
> Nbr?
> İi.Sen nbrsin kanki.
> bende iim.
> jölen varmı yarın okula getisen
sabh wc de sürsem benim bitti
> daha gecen hafta bi bidon aldınya,
yedinmi yeaa
> saçım belime kadar geliyo. Onları havaya dikmek kolaymı
beeaa
> tamm getirirm. Üst sınıftaki abilerden gördüm kaşıma kesik
attım.webkemi aç da gör. Güzel olmuşmu bak.
> Tımam bende Serhat abi gibi göz kapaklarma pirsing midir nedir
ondan taktrdm. sende ona bak
> tamam görüyorum.kız gibi olmuşsun yeaa
> sen kendine bak bee. bozmuşsun kaşını.en iyisi hepsini kes sonra
bida denersin.
> Boşver kalsın.sen çenene de bilezik takmışsın ya.
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> Hee, annemin burma bileziği.bak
gör yarın benden gören 5.sınıflardan
çömez cikler, aynını yapcak. gravatı
göbeeme indiriyorm, onlarda indiryo.
kollarıma adımı yazıyom onlarda kendi
kollarına yazıyo
> senin ismini mi yazıyolar kendi
kollarına abi. Zuhahaaaa
> bayatlaşma bea.ben karizmayım olum.
> Abi hani sen her yerini çiziyosunya, bide sen karizmasınya hani.
yani sen karizmayımı çiziyosun abi. hihohahaaa
> bak şimdi bi espri daha yaparsan wepkemden bi gircem, yüzüne
adımı çizcem.
> Aman abi eğlenelim dedik bea.Sosyal ödevlerini bitirdinmi
> yok be yarn okula giderken serviste tolgaya yaptırrım.sen
yptınmı
> kardşime para verdm yaptı
> süpersn yaa. yeni oyun varmı sende
> var var hemde en kanlısından.
> Tamam yarın cd yi getir. Ben çetin 12 oyununda son levele
geldim. Oyundaki karakterimi bi abi istiyo. Zengin olcam zengn.
> Beni kandırdı biri. paramı vrmedi
> bana bi şeyler oluyo yaa,
> noluyo abi
> başım dönüyo ya.aah
> anaa bayıldınmı abii.yaa şaka mı ypıysun. görmiyorum ekanda
.....
İKİ GÜN SONRA

72

ÇILGIN BİR KİTAP

> abi çok korktum ya şmdi naslsn. ne dedi doktr
> iii bee. neymiş bilgsyr bşında çok vakt geçirmekten epilepsi
başlangicıymış
> o ne epi mepi lepsi mepsi
> sara hastalııı işte.yok bilgisayr bağımlılarını artık yataklı tedavi
ediyolarmış, yok ciddiye almazsam beynimde bilmem nolurmuş, falanmış
filanmış.
> hikaye be aabi. sanki ben senden azmı vakit geçiriyorum. bana
niye bşey olmuo.turp gibiyim.
> he yaa, altı üstü hafta içi günde 10 saat, hafta sonu günde 20
buçuk saat bilgsyr başındayz.abrtıyolar işte ya.
>benim midem bulanmaya başladı yaa
> bulantılı turp musun artık zuhahaaa
> abi gözüm de karardı yaa
> yaa bana da bi şey ler oluyoo, ymuk yumuk görüyorum seni.
göz kapaklarım kasıldı.
> Hıkkk!
> Hıkkk!
TEDAVİ SONRASI...
> Nasılsın kardeşim?
> Çok şükür tamamen iyileştim. Sen nasıl oldun?
> Ben de iyi oldum. Saçlarını kesmişsin. Böyle daha iyi olmuş.
> Evet, jöleyle falan da uğraşmıyorum. zaten saçlarımı döküyordu.
Okulda herkes seni örnek gösteriyor. Çok düzenli tertipli olduğun
için.
> Elimden geldiğince uğraşıyorum bunun için, ama sen de öylesin.
Bu arada bilgisayar başında fazla kalmayalım. Aileme söz verdim.
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> Ben de söz verdim. Artık sadece ödevim olduğunda ve çok sıkıldığım
zamanlarda, annemden izin alarak açıyorum bilgisayarı.
> Ben de öyle. Haftada birkaç kere...
> Büyüklerin nasihatleri önceden boş gelirdi. Ama “Bir musibet, bin
nasihatten iyidir.” atasözündeki gibi oldu. Hastanede yatarken güzelce
düşündüm. Söyledikleri her şey bizim iyiliğimiz için.
> Evet, onlar daha olgun düşünüyor.
> Ödevlerini yaptın mı?
> Çoktan bitti ödevlerim. Bitirmeden bilgisayarı açmıyorum ki!
Neyse kapatalım artık! zaten yarın okulda görüşürüz.
> Tamam, yarın görüşürüz.
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MİNİBÜS YOLCULUĞU
Soğuk bir kış sabahıydı. Öğleden sonra annemin aradaşları Elif Abla,
Yeter Abla, Didem Abla Rumeysa Abla gelecekti. Elif Abla’nın oğlu
Tarık ve diğer Elif Abla’nın kızı Meliha Nur’la çok iyi bir arkadaşlığımız
vardı. çok iyi bir arkadaşımdı. Annemden Tarık’ ve Meliha’nın en sevdiği
yiyecekleri hazırlamasını istedim. Annem bu isteğim karşısında:
– Hem senin arkadaşlarının hem de kendi arkadaşlarımın en sevdiği
yiyecekleri hazırlamayı düşünüyorum Zehra Minel. Ancak bunun
için alışverişe gidilmesi gerekiyor, dedi. Annemin söylediklerini duyan
babam:
– Emine Hanım, ihtiyaç listesi yapabilirsen
Zehra Minel’le birlikte alışverişe gidebilirim. Bana
hiç zorluk çıkarmıyor,deyince çok sevindim. Annem
şöyle cevap verdi:
– Listeyi çoktan hazırlamıştım Emre Bey! Benim
kızım babasına zorluk çıkarmadığı gibi yardım bile
eder, değil mi kızım?
– Tabii anne! Poşetleri bile taşırım ben!
Hemen hazırlanıp evden çıktık. Ben asansörün çağırma tuşuna
bastıktan sonra beklemeye başladım. Bu sırada babam ayakkabısını
siliyordu. Asansör bizim kata gelince, içinden komşumuz İnci Teyze
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ile torunları Kadir Ağabey ve yakın arkadaşım olan Tuba çıktı. İnci
Teyze annemin misafirlerinin geleceğini duyduğu için Kızı Fatma
Ablanın yapmış olduğu kek ve börekten getirdiğini söyledi. Annem
onları karşılarken ben babamla birlikte asansöre bindim.
Sitenin önündeki durağa gelince
banka oturmak istedik. Herkesin bir
şeyler yazarak çirkinleştirdiği bankın
üzerine ayakkabı ile basıldığını
görünce oturamadık ve ayakta minibüs
beklemeye başladık. Bankın üzerine
“Pazara kadar değil mezara kadar!”, “Sen bittin Lütfü!”, “Tek rakibim
hava yolları!” gibi tuhaf yazılar kazınmıştı. Kaşlarımı çatarak yazıları
okurmaya çalıştığımı fark eden babam, devlet malına zarar vermenin
tüm milletin hakkına girmek olduğunu söyledi...
Hava kapalı ve biraz da soğuktu. Nihayet bir minibüs geldi. Hemen
bidik. Minibüs yolculuklarını çok seviyordum. Bazen çok komik olaylar
oluyordu. Bazen de üzücü olaylar... Minibüsün ön camına “Yedi
yaşından büyük çocuklar için ücret alınır.” yazıyordu. Yedi yaşımı yeni
doldurmuştum, ama daha küçük gösteriyordum. Babam benim için de
para verdi. Ben babama:
– Baba keşke benim için boşuna para vermeseydin. Nerden anlayacaktı
ki, sekiz yaşında olduğumu, dedim. Babam:
– Biz biliyoruz ya kızım! Her zaman her yerde dürüst olmamız
gerekiyor, dedi.
Bizden sonra üç çocuğuyla minibüse binen bir abla, “Bir kişi alır
mısın şurdan?” diyerek parayı uzattıktan sonra, şoförle tartışmaya
başladı:
– Abla sen bir kişisin de, yanında üç tane çocuk var. Onlar da yer
kaplıyorlar ama!
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– Aaa, küçücük çocuk onlar!
– Ne küçüğü abla! En küçük görünenin bıyıkları çıkmaya
başlamış!
Abla, uflaya puflaya çocuklar için de para uzattı. Babamla göz göze
geldik. İyi ki benim için de para vermişti babam. Sonuçta şoförün de
para kazanması gerekiyordu. Kurallar da belliydi...
Minibüsün içi ilginç yazılarla doluydu. “Canısı”, “Pazara kadar
değil mezara kadar.”, “Aşıksan vur saza, şoförsen bas gaza.” yazılardan
sadece birkaç tanesiydi. Ben her binen ve inen kişiyi dikkatle inceliyordum.
İnmek isteyenler farklı farklı cümleler kuruyorlardı:
– Münasip bi yerde indirir misin?
– Müsait bi yerde...
– Abi sağda!
– Yol ağzında!
– Durakta!
Yolculardan biri şoför amcaya “Gelen var.” deyince, ani bir firenle
minibüs durdu. Biraz sarsıldık. Herkes “cık cık” diye kızgınlığını belli
etti. Gelen kişi çok uzaktan minibüse el kaldırmış olan yaşlı bir teyzeydi.
Şoför kendi kendine:
– Haydi teyzecim, hızlı gel biraz, diye söylendi. Bir yolcu:
– Kardeşim o teyze gelene kadar ömrü biter yaa! Cenaze arabasına
biner gider sonra! Sen devam et geç kalıyorum, deyince babam onun
suratına baktı ve:
– Kardeşim çoluk çocuğun yanında biraz dikkatli konuşsak, dedi.
Yolcu özür diledi. Teyze bir süre sonra minibüse oldukça yaklaştı. Başını
minibüsün içine doğru uzatıp şoföre:
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– Oy aman dizlerim koptu! Yavrum Sultangazi’ye gidiyor mu bu
minibüs, diye sorunca soför bezgin bir şekilde:
– Aaaamaaaan, yok be teyze, diye cevap verdi. Bunun üzerine
teyze:
– Evladım niye duruyosun o zaman yaa, deyince babam da dahil
yolcular gülmeye başladı. Şoför:
– Haydaaa, suçlu biz olduk iyi mi, nerden bileyim ben senin nereye
gideceğini teyze? El kaldırdın, ben de durdum, deyip yola devam etti.
Bazen şoför amca çok hızlı gidiyordu. Minibüsü, bilgisayar oyunlarındaki
gibi sürekli sağa sola geçerek sürüyordu. Yolcu teyzelerden biri:
– Ay biraz yavaş sürer misiniz? Can taşıyorsunuz can, diye sesini
yükseltti. Şoför amca sakin bir şekilde:
– Tamam teyze, kusura bakma geç kaldım, dedi. Bunun üzerine
babam:
– O zaman uzaklardaki yolcuları bekleme kardeşim, dedi. Bir sonraki
minibüse binsinler!
Birçok yolcu babama “Haklısınız!” dedikten sonra şoför amca:
– Çantaya cüzdana dikkat, diye bağırdı.
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Babama şoförün neden böyle dediğini sordum. O da bana, hırsızlık
olaylarına karşı uyarı yaptığını, belki de birinden şüphelenmiş olabileceğini
söyledi. Bu sırada:
– Aaa, az önce inen adam cüzdanı mı aldı galiba, diye bir ses duyduk.
Şoför kaşlarını çatarak söylendi.
– Tüh yaa, ben o adamdan şüphelenmiştim de uyarmıştım sizi!
Çoktan gözden kayboldu!
Cüzdanı çalınan kişi, çocuğunu hastaneye götürmek için minibüse
binen bir ablaydı. Hastane için gerekli parayı çaldırdığı için ağlamaya
başladı. Diğer yolcular onu teselli etmeye çalıştılar. Bu arada babam:
– Bazı insanlar neden bu kadar acımasız olabiliyorlar, diye söylendi.
Gözleri de dolmuştu.
Minibüsteki birkaç yolcu ve babam, o ablaya hastaneye gidebileceği
kadar para denkleştirmeye çalıştılar.
Minibüs giderek kalabalıklaşıyordu. Öğrenci bir abla minibüse
bindikten sonra şoföre parasını uzatıp
– Bir öğrenci alır mısınız, dedi. Şoförün
– Öğrenci kimliğini göster, demesiyle birlikte, abla kaşlarını
çatarak
– Abi vallahi evde kaldı! Görmüyor musun, öğrenci kıyafetim var
işte, diye söylendi.
– Ben de araba sürüyorum, şoför olduğum belli, ama polis de bana
ehliyet soruyor kardeşim!
– Mantığınıza hayran kaldım! Abi ben zevk için mi öğrenci kıyafetiyle
dolaşıyorum yaa? İndir beni indir! Sana iki kuruş fazla vereceğime
koşarak giderim daha iyi, demesiyle inmesi bir oldu ablanın
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Ben babama dönüp “Neden böyle
oldu?” der gibi baktım. Babam yorum
yaptı:
– Kızım herkesin kurallara uyması
ve hoşgörülü olması gerekiyor aslında.
İnsanlık hali, kimlik unutulabilir! Öğrenci kızımız biraz daha kibar
olsaydı belki de şöfor bey anlayış gösterebilirdi. Çünkü kızın öğrenci
olduğu belliydi. Okulun önünden bindi zaten. Ama işin içine öfke
girince olaylar gereksiz yere üzücü hale geliyor.
Babamın açıklaması üzerine “Anladım!” dercesine başımı
salladım.
Minibüsün ön camından, yol üzerinde olan, yaşlı bir amcanın el
kaldırdığını gördüm. Onu gören ve hemen arkamdaki koltukta oturan
genç abiler aralarında konuşmaya başladıla:.
– Üf bee, yine bir yaşlı binecek! Hiç boş yer de yok! Bu kadar uzun
yolculukta yer vermek de hiç işime gelmez...
– Dedim sana en arkaya oturalım, yaşlılar oraya gelene kadar bir
yer veren olur diye!
– Buldum! Uyuyormuş gibi yapalım. Dürtüp kaldıracak değil ya!
– Ama benim gülesim gelir yaa! En iyisi başımı kaldırmadan kitap
okuyormuş gibi yapıyım!
Bu konuşmaları duyunca çok şaşırmıştım. Yaşlı amca bir süre sonra
minibüse bindi. Ama her yer dolu olduğu için ayakta kaldı. Arkamdaki
abiler hariç, diğer yolcular da yaşlıydı zaten.
– İnsanlık ölmüş ölmüş! Yapyaşlı adamcağız ayakta gidiyor, birisi de
kalkıp yer vermiyor, diye söylendi bir teyze. Onun yanındaki teyze:
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– Ay geçenlerde bir sürü delikanlı dururken, bana da kucağında
çocuğu olan bir hanım kız yer verdi, dedi.
Ben yer vermek isterdim, ama başka bir amcaya yer vermek için
daha önceden babamın dizlerinde oturmuştum. Babam “Kalkıp yer
vermek isterdim, ancak kızım ayakta durmakta zorlanıyor ve her firende
savruluyor.” dedikten sonra, arkasını dönüp abilerden yer vermelerini rica
edecekti ki, birden ön taraftaki teyzelerden biri o abilere bağırarak:
– Yaa siz şu yazıyı görmüyor musunuz, deyip yan camdaki “Yaşlılara,
hamile bayanlara ve engellilere yer veriniz.” yazısını işaret etti. Diğer
teyze:
– Siz yaşlı değilsiniz, engelinizde yok, hamile de olamazsınız! E
daha ne bekliyorsunuz yer vermek için, diye bağırdı.
Abiler öfkelendi. Biri:
– Vermiyoruz işte vermiyoruz, diye karşılık verdi. Diğer abi onu
sakinleştirmeye çalıştı. Babam teyzelere:
– Lütfen sakin olur musunuz, deyip abilere döndü:
– Kardeşlerim, o amcanın yerinde sizin bir tanıdığınız olsaydı
ayakta kalmasına razı olur muydunuz? Allah ömür verirse bir gün siz
de yaşlanacaksınız. Lütfen işi tatlıya bağlayalım, dedi. Abilerden biri
başını öne eğerek:
– Haklısınız, dedi. Hata yaptık. Ama teyzeler de biraz kibar olsalardı
keşke!
Nihayet amca oturmuştu...
Şoför amca bindiğimizden beri aynı şarkıyı dinliyordu. Ama sesini
açınca çok rahatsız olduk. “Şiki şiki baaabaa! Şiki şiki baaabaa!” diye
yankılanan sese daha fazla dayanamayan bir teyze şoförle tartışmaya
girdi:
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– Şoför bey sesini kısar mısınız?
– Sen sabahtan beri telefonla car car konuşurken kendi sesini kıstın
mı abla! Mahallenizde ne kadar olay olmuşsa öğrendik! Telefonun
hoparlörünü açsaydın da karşı taraftaki kişinin konuşmalarını bari
kaçırmasaydık!
– Aaa, sus bakayım sen! İndir beni indir! zaten yaklaştım. Sinirlerim
iyice bozulmadan ineyim!
Teyze indikten sonra şoför amca müziğin sesini kıstı. “Hatasını
anladı sanırım.” diye düşündüm. Keşke insanlar daha anlayışlı olsalar
da hayat daha güzel olsa...
Ayaktaki yolcu sayısı artmıştı. Şoför amca sürekli yolcu alıyordu.
Kapı zor kapanmaya başlayınca bir yolcu:
– Kardeşim üst kata mı alıyorsun? En arkadaki yolcu, ölmeden
inemez bu sıkışıklıkta, diye bağırdı.
– Ama çok yağmur yağıyor, insanları nasıl bırakırım yollarda. Siz
binerken daha sıkışıktı. Ama şimdi birkaç kişi indi en azından. Kendiniz
binerken bir şey yok, başkasını alınca kızıyorsunuz, diye cevap verdi şoför
amca. Bundan sonra almam, yer kalmadı çünkü, diye ekledi...
Yolculardan biri “İçerisi çok havasız, biri camı açabilir mi?” deyince,
bebeği olan bir abla:
– Bebeğim hasta olabilir. Kusura bakmayın ama, camı ben indikten
sonra açsanız olur mu, diye kibarca sordu.
– Tabii tabii, önemli olan bebeğin sağlığı. Biz havasızlığa sabredebiliriz
ama o hastalığa karşı çok dayanıklı olamaz, deyince yolcu; tatlı sözün ve
ricanın ne kadar güzel sonuçlara sebep olduğunu bir kere daha anladım.
Hatta babama bakıp tebessüm ettim. O da bana tebessüm etti.
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Yolcular azaldığında ayakta bir iki kişi kalmıştı. Şoför amca bir
yolcuya:
– Abla çocuğunuza sahip çıksanız bi zahmet! Arabada savrulup
duruyor. Poşetinizi de kucağınıza alsanız da bayan otursa, dedi. Yolcu,
hiç söylenmeden şoför amcanın dediklerini yaptı...
Minibüs yolculukları benim için uygulamalı Hayat Bilgisi dersi gibi
geçiyordu. Babam her durumu bana anlayabileceğim şekilde yanlış ve
doğru yönleriyle anlatıyordu. Nihayet, inme vaktimiz geldi. “Baba ben
söyleyeceğim.” diye bir cümle kurduktan sonra şoför amcaya, uygun
bir ses tonuyla şöyle dedim:
– Müsait bir yerde indirebilir misiniz? Size kolay gelsin!
Şoför amca gülümseyerek teşekkür etti... :)
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MİNİK KIZLARIN FUTBOL MAÇI

– Tamam, takımlar hazır!
– Aynur sen oynamamakta kararlı mısın?
– Evet öğretmenim, toptan korkuyorum ben.
Kaç kere üzerine basıp düştüğümü bir bilseniz!
İp atlamayı tercih ediyorum.
– Emine o elindeki ilk yardım çantası mı?
– Evet öğretmenim.
– Kızım ne kadar büyük bir çanta! İçine ambulans
falan da mı koydun?
– Olsun öğretmenim, ne de olsa acemiyiz...
– Öğretmenim, aynı gerçek hakem gibi giyinmişsiniz.
– Öyle Hatice! Bu arada senin kardeşin Havle neden saha kenarında
bağırıp çağırıyor?
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– Bahçedeki parkta oynasın diye, bugün onu da getirdim. Ama o da
bizimle futbol oynamak istiyor!
– Havleee kızım, seni ezer ablaların! Al bak burada küçük bir top
var, kenarda oyna onunla!
– Banane banane! Hüngür, hüngüüür!
– Öğretmenim, izin verin döveyim!
– Olur mu hiç Hatice? Cebimde çikolatala var, versem susar mı?
– Çikolatayı bitirene kadar susar öğretmenim!
– Sen al bunu, götür ona, sonra maça başlayalım!.
– Tamam öretmenim!
– Neyse düdükle birlikte başlıyoruz kızlar! Düüüüt!
– Vasfiyeee yanlış kaleye gidiyorsun!
– Yaa biliyorum Gül! Ama şaşırtmaca yapıyorum!
– Gooool!
– Al işte, bu mu senin şaşırtmacan?
– Ne bileyim Helime’nin arkamdan geldiğini yaa?
– Dileeeeeek, topu alır almaz o kadar uzak mesafeden kaleye doğru
niye atıyorsun yaa? Pas diye bir şey var!
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– Ama top nereye giderse, sahadaki herkes onun başına hücum ediyor.
Pas atacak adam mı kalıyor etrafta? Herkes benim gibi yapıyor zaten!
– Ahh ayağım, ne vuruyorsun yaa!? Bittin sen Mehtap!
– Ama onca kişinin ayakları arasında topu bulup vurmak kolay
mı yaa?
– Öğretmenim Hatice saçımı çekti! Faul
verir misiniz?!
– Arzu görmedim ben kızım. Çok karışık oynuyorsunuz.
Aaaa, topun peşinden hepiniz aynı anda koşmayın yaa,
topu yakalayınca da aynı anda tekmelemeyin; bacaklarınızı
kıracaksınız!
– Öğretmenim çekiliiin tooop!
– Aaahhh!
– Özür dilerim öğretmenim! Kalenin önünde olmasaydınız
gol olacaktı yaa!
– Helime bu senin kalen! Ne bileyim topu alır almaz kendi kalene
doğru atacağını? Bilseydim böyle olacağını zırhlı giyinirdim. Hatice
kızım sana n’oldu?
– Ihhııı, Nihal topa kafa atarken dirseği burnuma vurdu hüngüüürr!
Topu alınca kendini kaybediyor öğretmenim!
– Gooool!
– Aferin Nihal!
– Aaahhh!
– Helime neden saçını çektin Nihal’in.
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- Öğretmenim iyiki bir gol atmış yaa, bize dil çıkarıyordu, ben de
saçını çektim!
-Haydi devam edin!
-Yaa Dilek, niye çelme taktın Neslihan’a?
-Gerçek futbolcular da öyle yapıyorlar ama öğretmenim!
-Gooool!
-Gül ne golü yaa, elinle attın!
-Ama kaleye girdi sonuçta öğretmenim!
-Hayır, sayılmaz! Devam edin bakalım!
-Öğretmenim Arzu bana uçan tekme attı.
-Arzu sen sadece topu tekmele kızım.
-Öğretmenim, ben topa vurmak istemiştim ama Neslihan’a geldi!
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-Düzgün oynayın biraz, ofsayt ofsayt kızım boşuna uğraşma! Dur
yavruuum!
-Gooool!
-Kızım Şerife, gol sayılmıyor bu. Ofsayt dedim ya!
-Öğretmenim top ağlara gitti, itme kakma falan da yoktu deği mi?
Yani resmen gol oldu işte!
-Kızlar ofsaytı duymadınız mı hiç?
-Öğretmenim duydum ben, babam da anlattı ama hiçbir şey
anlamadım.
-Evet öğretmenim ofsayt ofsayt!
-Hahay hahay, sanki sen anladın Emine! Gol yediniz diye anlamış
gibi yapıyorsun!
-Bana bak Neslihan, sinirlendirme beni, al sana!
-Aaah! Al bu da benden!
-Kiyaaa, uçan dönen Neslihan tekmesi geliyooor!
-Aaaah! Heeyt
-Kızlar duruuun!
-Hüngüüür, hüngüür!
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-Ay öğretmenim, Havle’nin çikolatası bitmiş. Bari kaleci yardımcısı
falan yapsak onu!
-Kızım küçücük çocuk o! Top gelirse üzerine, uçar gider!
-Öğretmenim yaa bizi izleyen erkek öğrenciler alay ediyolar. Ben
onları dövmeye gidiyorum.
-Nihal buraya gel kızım! Ben konuşurum onlarla!
-Kiyaaaa! :)
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CEP TELEFONU
ÇILGINLIĞI
- Kızım yeter artık, kaç saattir konuşuyorsun!
- Ama daha bir sürü bedava dakikalarım var anne!
*
- Alo Necmi uyudun mu?
- Ayy, kusura bakma dalmışım. Beş saattir konuşuyoruz.
Biraz da yarın konuşalım.
- Olmaz ama yaa! Bu babamın hattı. Bugün sabahtan akşama
kadar bedava konuşma hakkı var, yarın bitecek. Hem biz daha
Uganda ligi maçlarındaki golleri tartışmadık. Sonraaa, “Angut
kuşları ne yer ne içer, nasıl uçarlar?” diye sormuştum ama daha
cevap vermedin.
*
- Ay bir dakika Nazlı, diğer telefonum çalıyor. Aloo, ay
teyzeciğim sen misin? Ne var ne yok? Hımmm, teyze ben
de tam diğer telefonumla konuşurken aradın. Ay şimdi de
çantadaki telefonum çalıyor. Az bekle teyzeciğim! Nazlı sen
de bekliyorsun değil mi? Nerede bu telefon yaa? Hah, buldum
işte! Aa tamam baba tamam geliyorum, yoldayım. Şimdi müsait
değilim kapatıyorum...
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AKLA ZİYAN MESAJLAŞMA :(
> Seyfi nbr
>İilik. Sen napıysn
>Bu hafta sana tam on bin mesaj atmışım.
>bittimi hakkın
>yok daha yüzbin var. bu hafta anca yeter onlar da.
>bak sana bi espri yazcam: adamın biri gülmüş, karısı da diken.
Hihohaa
>ben de yazayım: adamın bri başka birine saat kaç demiş. O başka
birinin saati kaçmış. Hihohoo
>sen hiç angut kuşu gördünmü
>seni gördüm hihoha
>sus bkıyım.baksana yaa, sence alfabemizde A harfinden sonra
neden B harfi geliyo. Acaba Z harfi en sonda sıkılmıyomu hihohaa
>al bi duvar yazısı:sakızını yere at, birazda arabalar çiğnesin
hihohahahh
*
- Öğretmenim babam bana karne hediyesi olarak cep telefonu
aldı.
- Bu yaşta ne yapacaksın yavrum telefonu?
-Öğretmenim anasınıfına giden kardeşime bile telefon aldılar.
Ama sadece iki tuşu var. Birine basınca annemi arıyor, diğerine
basınca da babamı arıyor.
- Ama sizin telefona ihtiyacınız yok. Evde zaten ailenizin
yanındasınız. Okulda da bizden ulaşabiliyorlar size. Servis şoförlerini
de arama imkanları var!
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- Ama öğretmenim arkadaşlarımın da var.
- Hepiniz bu gereksiz özentilerden kaçınmalısınız. Yavrum zaten
beyin için çok zararlı olabileceği düşünülüyor. Telefon çalarken ses
sistemleri, radyolar bile çıldırıyor. Beynimiz de zarar görüyor olabilir.
Hele çocuklara daha da çok zarar verebilir.
- Ama öğretmenim siz de kullanıyorsunuz.
- Biz önemli işler yapıyoruz ve bu işlerin aksamaması için
istemeyerek de olsa telefon kullanmaya mecbur kalıyoruz. Mecbur
olmasam asla kullanmam! zaten cep telefonu mesajları ve internet
yazışmaları yüzünden Tükçeniz de iyice bozuldu. Yazılarınızı zor
okuyorum. Harflerin yarısını yok ediyorsunuz, kalanları da başka
harflerle gereksiz yere değiştirerek çıldırtıcı cümleler kuruyorsunuz.
Noktalama işaretleri zaten yok!
- Öğretmenim daha hızlı yazıyoruz öyle olunca. Ne zararı var
ki?
- Dikkat etmezseniz, yazılarınızdaki bozukluk kalıcı olabilir. Her
yere öyle yazarsınız. Türkçe uzmanları, bu tür kuralsız yazıların sizleri
olumsuz etkilediğini, dilimizi yozlaştırabileceğini söylüyorlar. Size
arkadaşlarınızdan birinin yazdığı hikayenin bir bölümünü gösterince ne
demek istediğimi anlayacaksınız. Bu hikayedeki korkunç yazı tarzını çözmek
için çok uğraştım. Parantezler kullanarak, ifadelerin ne anlama geldiğini
yazmaya çalıştım. Bu örnek kağıdı ailelerinize de göstereceğim.

Bozuk Yazılan Hikaye:
Birgün Can okula gelmiş. Arkadaşı Selim’e “Nbr”(Ne haber)
demiş.
Selim de ona:
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- Hg.İi sendn nbr demş.(Hoşgeldin. İyi senden ne haber, demiş)
- Bu kalem seninmi yaw (ya)diye sormuş can
- benim diil(değil) demiş selim
- walla mı (Vallahi mi?)
- diil diyos sana yeaa (Değil diyoruz sana yaa!)
-tımam anldk. demş selm(Tamam anladık, demiş Selim.)
Sonra örtmnlei içeri grmis (Sonra öğretmenleri içeri girmiş.)
- mrb demis (Merhaba, demiş.)
Sevim hmen: (Sevim hemen:)
- Örtmnim ben ödevm ypmdm dmş
(Öğretmenim ben ödevimi yapmadım, demiş.)
Ömen de (Öğretmen de:)
- oss demiş. (O senin sorunun, demiş.)
......
TELEFON TANITIMI
OLAY CEP TELEFONU YOKBEYAA XWQZ#*>%& 123
* Herkesi kıskançlıktan çatlatmak mı istiyorsunuz?
İşte müthiş telefon YOKBEYAA XWQZ#*>%& 123 ve
özellikleri:
è İçinizi migöremk istiyorsunuz. Bir tuşla röntgeninizi
çekebilirsiniz!
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è Mesaj yazmaktan parmaklarınız çürüyorsa
korkmayın!Artık YOKBEYAA XWQZ#*>%&
123 var. Aklınızdan ne geçirirseniz anında
ekranına yazar ve mesajınızı gönderir.
è Bu telefon takla atabilir, amuda kalkabilir,
şınav çekebilir.
è Boğulmak üzereyseniz içindeki çift can
simidiyle sizi ve yanınızdaki kişiyi kurtarır. Simitler patlasa
bile, yüzme bilen telefonunuz sizi sahile çıkarabilir.
è Trafik sıkışık olduğu zaman gizli anteni bir pervaneye dönüşür
ve sizi işinize uçurur.
è Sırtınız mı ağrıyor? Beliniz mi tutuluyor? Telefonunuzun
titreşimini açıp ağrıyan yerlere masaj yapınca, anında şok
olarak, ağrıdan sızıdan kurtulabilirsiniz!
è Güvenlik nedeniyle beslediğiniz köpeği artık çöpe atabilirsiniz!
Telefonunuzun hırsız alarmı sayesinde soyulmaya son! Yakaladığı
hırsızların elini kolunu bağlar, paketler ve tutuklanmaya hazır
hale getirir.
è Kapkaççılara karşı “elektrik akımı” ve “kement atma”
yöntemlerini kullanarak paracıklarınızı kurtarır.
è Acıktınız mı? Karnınız zil mi çalıyor? İşte bu çalan zili duyan
telefonunuz, hemen kendisini yemek yapma
moduna alır. Arka tarfında bulunan sim kart
yuvasına koyacağınız malzemelerle, sadece bir
saniyede leziz yemekler yapar.
è 13 G özelliği sayesinde, telefonunuzun içine girerek
sizi arayan kişinin yanına ışınlanabilirsiniz.
è Misafiriniz mi gelecek? İşleri mi yetiştiremediniz?
İşte tüm ev işlerini bir çırpıda yapabilen telefonunuz
YOKBEYAA XWQZ#*>%& 123
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NOT: Bütün bu özelliklerinin yanısıra sadece bir kötü özelliği
var: Bu telefonla arama yapamazsınız! O kadar kusur olsun canım!
Arayacaklarınızı gidin telefon kulubesinden arayın kardeşim!
“Biz cep telefonunu iletişim aracı olarak kullanmak istiyoruz ama
yaa! Bu kadar özellikli bir model yerine, radyasyonu çok az yayan bir
model geliştirseydiniz olmaz mıydı?” diye abuk subuk şikayetlerde
bulunup bizi çıldırtmayın!
UYARI: Harika telefon YOKBEYAA XWQZ#*>%& 123’ ün bir
üst modeli olan YOKBEYAA ABC£}\||<* 1234 çıkınca elinizdeki eski
modeli kullanırsanız sizi mahkemeye veririz. Yenisini almak zorundasınız.
Telefonumuzu alan herkes bu maddeyi kabul etmek zorundadır. Rahatça
okuyamayın diye küçücük yazdık. He he!
TELEFON VE RADYASYON
Sayın seyirciler, uzmanlar her zaman
oduğu gibi cep telefonlarından yayılan
radyasyonun etkilerini araştırıyorlar. Kesin
sonulara ulaşılamasa da, bu etkilerin olumsuz
olabileceği yönündeki görüşler daha kuvvetli.
Bu nedenle herkesi tedbirli olmaya davet
ediyoruz. Önerilen birkaç tedbir: Telefonla çok uzun süre konuşmamak,
mümkünse kulaklık kullanmak, araçta hareket halindeyken kapatmak,
özellikle ÇOÇUKLARDAN UZAK TUTMAK ....
RADYASYONU ABARTALIM BİRAZ DA KABARTALIM
*
- Oğlum yine baz istasyonunundan oluşan ormanda mı oynadınız?
Krema gibi olmuşsun. Daha yeni şekil vermiştim ben sana!
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- Anne sen bir de Ali’yi görseydin! Aynı deve dikeni gibi oldu.
Annesinin eline batar kesin!
*
- Anne telefonumu gördün mü? Civcivi sevmeye inmiştim. Bahçede
bir yerlerde mi düşürdüm acaba?
- Şimdi bahçeye iniyorum, bakarım.
BİR REKLAM
Aşırı radyasyondan dolayı sürekli şekil değiştiren yakınlarınızın
tipi sizi korkutuyor mu? Hergün tekrar tekrar ödünüz mü patlıyor?
Sizden de mi korkanlar var? Hiç tasalanmayın! Normal insan suratına
benzeyen özel maskeler, onlu paketler halinde sizin olabilir. Hemen bizi
arayın...
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BİLGİN DEDE VE MACERALARI

Zavallı Külkedisi, her zamanki gibi yerleri silerken, tam birer cadı
olan üvey ablaları gelir. Bu üvey ablalardan biri yüz elli kilodur. Bu
tombik abla, Külkedisi’yle alay etmeye başlar:
- N’aber küllü kedi? Miyavla bakayım! Hihohoaho!
Diğer abla ise aşırı zayıftır. Neredeyse şeffaftır. Ona bakınca arka
taraf bile görülebilir. Rüzgarlı havalarda uçmamak için, kendisini tombul
olan ablaya bağlar. O da Külkedisi’ni çok kıskanmaktadır...
Zayıf abla, “Al sana ufak bir hediye!” deyip, Külkedisinin üzerine
bir poşet kül boşalttıktan sonra:
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- Bak kedicik, bu akşam balo var. Eğer bütün
işleri bitirirsen sen de gelebilirsin. Al bakalım, bu
da yapacağın işlerin listesi, der ve metrelerce
uzunluktaki bir kağıdı Külkedisi’ne uzatır.
Külkedisi listeyi okumaya başlar:
* Bulaşıklar yıkanacak.
* Yerler, duvarlar, eşyalar pırıl pırıl
yapılacak.
* Kitapların sayfaları tek tek silinecek.
* Saray halkına kazak örülecek, sonra da
sökülecek ve tekrar örülecek. Kazak örülürken “Bu kız beni görmeli
bana kazak örmeli” şarkısı söylenecek.
* Ahırdaki eşeklere beyaz çizgiler çizilecek ve kendilerini zebra
gibi hissetmeleri sağlanacak.
vs. vs...
Külkedisinin listeyi okuması bile saatler sürer. Baloya gitmek için
tüm işleri yapmaya karar verir. Hiç nefes almadan, bir çırpıda işleri
bitirir. Bir süre sonra üvey ablalar ve üvey anne gelir. Külkedisi sevinçle
“İşleri bitirdim, baloya gelebilir miyim?” der.
Üvey anne:
- Hayır gelemezsin, deyince Külkedisi:
- Ama nedeeen, diye bağırır.
Üvey cadıların hepsi birlikte cevap verir:
- Çünküüüü, gözünün üstünde kaşın var.
Hihoohaoo!
Külkedisi sinirinden çatlamak üzeredir. Cadı
ablalar onu odasına kilitler ve baloya gitmek üzere
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yola çıkarlar. Dünyadaki bütün insanların
davetli olduğu baloya gidememenin
üzüntüsünü yaşayan Külkedisi, hüngür
hüngür ağlamaya başlar. Bu sırada,
omzuna bir el dokunur. Bu elin sahibi
“Merhaba Kültabağı, ben Peri! Baloya
gitmene yardımcı olacağım.” der.
Külkedisi, heyecanla cevap verir:
- Ay Peri abla çok sevindim yaa!
Ama benim adım Kültabağı değil,
Külkedisi!
- Afedersin Külkedisi! Haydi bana
bir bal kabağı getir.
- Ama balkabağı yok, karpuz var; olur mu?
- Olur olur. Yanında da 5-10 tane kurbağa, birkaç tane tavuk,
bir avuç karınca, iki angut kuşu ve bir tane de aslan getir. Haa bir
de en önemlisi yani para... Bu iyiliği bedava yapamam.
Bu devirde geçinmek zor şekerim.
- Ay tamam, hepsini getiririm, diye koşmaya başlayan
Külkedisi, tüm istenenleri bulup getirir. Peri, getirilen malzemelere
sihirli olduğunu iddia ettiği değnek ile dokunarak “hokus, mokus,
humus, lıkır lıkır, fıkır fıkır, şıkkıdı, mıkıdı...” gibi abuk subuk kelimeler
söyler. Ancak hiçbir şey olmaz. Peri kaçmaya çalışırken kapı çalar
ve odaya ak sakallı, tonton bir dede girer. Hemen kendini tanıtır.
- Merhaba, ben Bilgin Dede. Bak Külkedisi kızım, bu kadın seni
kandırıyor, der.
Külkedisi, Peri’ye sinirli bir şekilde:

FATMA GRİ

99

- Yoksa sen sahtekar mısın? Ver çabuk paralarımı, diye çıkışır.
Peri şöyle bir açıklama yapar:
- Galiba malzemenin içindeki tavuk, kuş gribi olmuş. Ondan
sihir tutmuyor.

Bilgin Dede kızarak:
- Haydi canım sende! Yalanlarını örtmek için tavuğun duygularıyla
oynama! Bak korkudan bayılıverdi hayvancık, der. Peri başını öne
eğerek şu açıklamayı yapar:
- İtiraf ediyorum, ben Peri falan değilim. Aslında Perihan
Abla’yım. Önceden bir dizide oynuyordum. Şimdi işsiz kaldım ve
bu yola başvurdum. Affedin beni!
Bilgin Dede:
- Tamam tamam affettik! Sen benim yardımcım ol. Helal maaş da
veririm. Böyle kötü işlerden seni uzaklaştırdığım için sevap da kazanırım
tamam mı, diye sorar. Perihan Abla heyecanlanır:
- Ay sizi çok sevdim, size “dede” diyebilir miyim?
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- ‘Bilgin Dede’ diyebilirsin kızım.
Haydi şimdi şu küllü kızımıza yardım
edelim.
PerihanAbla çantasından çıkardığı cam
ayakkabıları Külkedisi’ne uzatarak:

geliriz, der.

- Al kardeş bunları giy. Yan
taraflarında küçük roketler var. Baloya
yetişmeni sağlarlar. Biz de arkandan

Bilgin Dede Külkedisi’ne bir yiyecek azığı uzatır. İçinde kendi
ineklerinin sütünden yaptığı yağ, yoğurt, peynir vardır. Külkedisi’ne,
çok uzun bir yola çıktığını, acıktığı zaman bu doğal yiyeceklerden
yiyebileceğini söyler.
- Ay siz çok iyisiniz, diyen Külkedisi hemen yola çıkar.
........
Bu sıralarda, Pamuklu Prenses’in azılı düşmanı Cadı Kraliçe, yine
zehirleme planları yapmaktadır. Senelerdir uğraştığı halde Pamuk kızı
ortadan kaldıramayan haset dolu Cadı Kraliçe, onu baloda zehirleme
kararı alır. Bu sefer çok etkili bir zehir yapmaktadır:
- Biraz kurbağa derisi, bir tutam tavşan kılı da ekleyince zehir bitmiş
olacak. Ama bu devirde de bu malzemeleri nereden bulabilirim ki? Neyse,
onların yerine biraz cep telefonu sim kartı, biraz kontör, klavye tuşu,
azıcık radyasyon ve bin tane de kısa mesaj atalım. İşte zehir hazııır! Bu
karışım bir fili bile devirir...
Cadı Kraliçe karışımı yanına alıp, bakımdan yeni çıkan uçan
süpürgesine biner ve yola çıkar.
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Bu sırada, büyücü okuluna doğru gitmekte olan Heri Potır ve ablası
Huriye Potır, son model uçan süpürgeleriyle gökyüzünde süzülmektedirler.
Bolodan da haberleri yoktur.
Bir süre sonra, tam karşılarında kendilerine doğru gelen Cadı kraliçeyi
görüp paniklerler. Büyük bir gürültü ile havada çarpışırlar. Sonra saç
başa kavga ederler. Bu arada süpürgeleri karışır. Heri:
- Bak sana öyle bir sihir yaparım ki yamulursun, diyerek Cadı
Kraliçe’yi tehdit eder. Kraliçe:
- Hahay hahay, senin yaşın
ne başın ne çocuk! Şimdi seni
angut kuşuna çevireyim de gör,
diye karşılık verir. Heri’nin ablası
Huriye, süpürgeyle Kraliçe’nin
başına vurur. Sonra büyük bir
kavga başlar. O sırada oradan geçen Bilgin Dede ve Perihan Abla olaya
müdahale ederler. Bilgin Dede:
- Yaa, bırakın artık şu sihir işlerini, saçmalık bunlar, dedikten sonra
Heri’nin omzuna elini koyar:
- Bak oğul, hemen o büyücülük okulundan çıkıp normal bir okula
gideceksin. Gerçeklerle uğraşacaksın. Çocukları da saçmalıklarına
özendirmekten vazgeçeceksin. Dediklerimi yaparsan sana bisiklet alırım!
Tamam mı?
Heri’nin ablası Huriye hemen araya girer:
- Ay Bilgin Dede, çok haklısın! Ben de kaç kere anlattım ama
anlamadı. Büyücülük okulunda hergün dayak yediği için, beni de zorla
yanında götürüyor. Yapmaya çalıştığı ve sihirli sandığı karışımlar hergün
patlıyor. Yüzümüz gözümüz kapkara oluyor. Canımdan bezdim yaa!
Bilgin Dede tekrar Heri’ye döner:
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- Bak ablan da fenalık geçirmek üzere! Dediklerimi yapacak
mısın?
- Hüngür hüngür! Tamam Bilgin Dede! Bugüne kadar boş işlerle
uğraştım durdum.
Perihan Abla tebessüm eder:
- Oğlum süpürgeni de al, sınıfını süpürürsün. Bu akşam balo var.
Dersin bitince ablala gelirsin.
Bu arada Cadı Kraliçe kimseye hissettirmeden kaçmış, baloya doğru
uçmaktadır...
..............
Beyaz Başlıklı Kız da, baloya birlikte gitmek istediği Horlayan Güzel’i
bin yıllık uykusundan uyandırmaya çalışır. Beyaz Başlıklı Kız, uyuyan
kızı dürter, gıgıklar ama nafile... Sonra onun saçını çeker, etrafında
bağırarak zıplar ve son olarak da onu çiçek gibi sular. Nihayet esnemeye
başlayan uykucu kız hafifçe doğrulur ve söylenmeye başlar:
- İki dakika uyutmuyorsun insanı Beyaz Başlıklı Kız! Hem senin
başlığın kırmızı değil miydi?
- Ay bin yıl oldu canım; güneşten ağardı! Haydi uyuşuk uyuşuk
davranma! Baloya davetliyiz ve çok uzun bir yolumuz var!. Yollar da
tehlikeli. Karşımıza kurt falan çıkmadan gitmemiz lazım!
- Aman, sen yine kurtla mı uğraşıyorsun? Anneannen nasıl oldu? Bin
yıldır uyuyunca gündemi takip edemiyorum. Neler oldu dünyada.
- Kurtla ben uğraşmıyorum; o benimle uğraşıyor. Anneannem
vefat etti!
- Allah rahmet eylesin! Aklıma geldikçe Fatiha okuyup
gönderirim.
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- Sağolasın! Sen uyurken Osmanlı İmparatorluğu kuruldu.
Sonra, Osmanlılar üç kıtada topraklara sahip oldular. Anlı şanlı
kahramanlıklara imza attılar. Hoşgörü ve adalete önem verdiler.
Tüm dünya onlara hayran oldu. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u
fethetti. Milletçe İstiklal Savaşı’nı kazandık. Halk o kadar azimle
ve her şeyini ortaya koyarak savaştı ki, görseydin şok olur ve
bin yıl daha uyurdun! Hele Çanakkale’de olanlar... Dillere destan
kahramanlıklar yaşandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye
Cumhuriyeti’ni kurdu. Çok şey kaçırdın çoook! Sonra teknokojik
gelişmeler de oldu. Çamaşır ve bulaşık makinesi, cep telefonu,
MP3, uçak, bilgisayar, roket vs. vs. icat edildi. Ay uyanık olsaydın
da görseydin canım! Hepsini nasıl anlatayım şimdi?
- Ay tamam haydi yola çıkalım! Yürüyerek mi gideceğiz?
- Ne yürümesi? O zaman iki yıl sürer. Helikopter kiraladım.
- O da ne?
- Aman nasıl anlatayım şimdi? Gelince
görürsün.
Daha helikopter gelmeden, Açgözlü Kurt ortaya
çıkar ve sinsi sinsi seslenir:
- Beyaz Başlıklı Kıııız, gel seni anneannene
götüreyiiim!
- Anneannem öldü canım!
- O zaman babaannene götüreyim!
- Bak hiç uğraşma, ben senin bildiğin, o eski pısırık kız değilim!
Cebimde uyku ilacı püskürten bir fısfıs var. Bu kız bin sene neden
uyudu sanıyorsun? Yanlışlıkla ona sıkmıştım bir gün... O gün bu
gündür Horlayan Güzel işte...
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- Aman kölen olayım acı bana! Uyursam eve kim ekmek
götürecek.
- Sen aç gözlü olduğun için ekmekle yetinmiyorsun ki!
Anneannemi yuttuğun günü hiç unutamadım. Senin karnından
çıktığı günden beri şok halinde yaşadı! Herkesi kurt sanıyordu.
Beni yemek için de yapmadığın şey kalmadı! Git böcü börtü,
tavşan mavşan ye yaa!
- Tamam Beyaz Baş, kızma! Ben dersimi aldım. Bak seninki
yine uyumuş. Kaldır istersen!
Beyaz Başlıklı Kız, uyuklamaya başlayan Horlayan Güzel’i uyandırmaya
çalışırken birden kurt elindeki fısfısı alır ve sinsice:
- Hahay hahay, gel seni mideme götüreyim, deyince Beyaz
Başlıklı Kız bağırır:
- Aman yaa, yine mi? Akıllanmayacak mısın sen?
Tam o sırada Bilgin Dede ve Perihan Abla gelir. Bilgin Dede,
Agözlü Kurt’a çıkışır:
- Kurt evladım, yine başına belâ mı oldun bu kızın? Tüm sülalesiyle
uğraşmaktan bıkmadın mı?
- Aman dedecik ne bileyim? Çoluğum çocuğum aç!
- Git başka yiyecek bul kendine canım! Doğada muhteşem
bir denge var. Allah senin rahatlıkla yiyebileceğin bir sürü hayvan
yaratmış. İnsan yemek de nereden çıktı? Çabuk ver o fısfısı; yoksa
kötü olur!
- Tamam dedecik, haklısın! Eğer beni de baloya götürürseniz
bir daha kimseyi rahatsız etmem.
Perihan Abla gülümseyerek cevap verir
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- Orada kimseyi yemeye kalkmazsan olur! zaten güzel yemeklerle
doludur balo!
- Söz, vallahi söz, diyerek zıplamaya başlayan kurt, Bilgin Dede’ye
yalvaran gözlerle bakar. Bilgin Dede:
- Tamam o zaman, deyince hep beraber yola koyulurlar...
...........
Nihayet balo başlamıştır ve her şey sakindir. Birden çatıdan tuhaf
bir ses gelir. Heri Potır’ın süpürgesini alıp kaçmış olan Cadı Kraliçe,
süpürgenin benzini bittiği için balo salonunun çatısına sert bir düşüş
yapmıştır...
Külkedisi, kendisini eve kilitleyen üvey cadıların şaşkınlıktan pörtlemiş
gözlerinin önünde, masalardaki yiyecekleri yemektedir. Üvey anne ve
kızları, oracıkta hasetlerinden çatır çutur çatlarlar. İbret olsun diye de
balo salonunun “ibretlikler” köşesine kaldırılırlar...
Pamuklu Prenses bir şeyler yemeye çalışırken, ayaklarının dibine
çatıdan biri düşer. Düşen kişinin yüzüne şöyle bir bakan prenses:
- Aaa, sen Noel Baba mısın, diye sorar
- Evet kızım, sizin bacalarınız biraz darmış. Zor geçtim. Geyiklerin
boynuzu da fena sıkıştı!
- Kapıdan girsene amca yaa!
- Aman kızım, zaten çatıdaki cadıdan korktum! Bir de sen üstüme
gelme! Sıcak bir şey içmek istersen bende rahatlatıcı bir karışım var.
- Yok amca, ay yani Noel Baba. İstemiyorum!
O sırada Bilgin Dede ve saz arkadaşları balo salonuna gelirler. Bilgin
Dede, Noel Baba’yı görünce hemen yanına gelir. Kaşlarını çatarak:
- Ne işin var burada sahtekar, diye söylenir. Ben seni geçen yıl
uyarmamış mıydım?
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- Şeyy, ben insanlara hediye getirmiştim de!
Perihan Abla:
- Yalancısın sen, hani nerede hediyeler, diye çıkışır.
- Geyiklerle beraber bacaya sıkıştılar.
Bilgin Dede:
- Ey ahali, “ibretlikler” köşesi için yeni bir malzeme daha bulduk!.
Noel Baba diye bir şey yoktur. Bu adam sizleri kandırmaya çalışıyor,
diyerek herkesin dikkatini çeker.
Bilgin Dede, haklı olduğunu ispatlamak için Noel Baba’nın sakalını
çeker. Şapkasını da çıkarır. Sakalının takma olduğunu ve saçlarının uzun
olduğunu herkese gösterir. Pamuklu Prenses birden irkilir ve bağırır:
- Bu beni zehirlemek isteyen Cadı Kraliçeee!
Bilgin Dede:
- Kaç kere uyardım seni ben! Hırsın sonunu göreceksin şimdi! Beyaz
Başlıklı Kız, senin şu uyku ilacı dolu fısfısı ver bakalım...
Bilgin Dede, fısfıstaki ilacı Cadı Kraliçe’ye püskürterek onu uyutur
ve şöyle der:
- En az bin yıl rahatız arkadaşlar. Alın bunu “ibretlikler” köşesine
götürün...
Bu sırada bir gong çalar ve korkunç bir ses yankılanır:
- Saat 12, saat 12, saat 12...
Başta kül kedisi olmak üzere herkes merdivenlere doğru koşmaya
başlar. Külkedisi’nin cam ayakkabılarından biri merdivenlere düşer.
Bunu gören herkes, ayakkabılarının teklerini çıkararak merdivenlere
fırlatır. Balo salonu ayakkabıyla dolar. Bundan sonra hiçbir şey olmaz.
Bu masal da burada biter...

FATMA GRİ

107

MASAL ANLAT BAKALIM!
- Sedat bak; Cahit Beşir, Rabia’ya derslerinde yardımcı oluyor.
- Evet çok güzel bir durum Nesrin! Sıkılmasa bari!
-Yok yok çok hevesli görünüyor.
-Rabia’nın ödevi neymiş?
- Okulda masal oluşturma etkinliği
yapacaklarmış. Evde bu konuda ön
çalışma yapılması lazımmış.
.....
- Haydi Rabia, oyun hamurlarını
bırak artık! Şimdi masal konusuna çalışalım.
- Tamam abiciğim!
- Ben bir örnek veriyorum: Bir varmış bir yokmuuuş! Evvel zaman
için de kalbur saman için de bir orman varmış. Küçük tavşancık, orman
da yürürken birden kurnaz tilkiyi görmüş.......”
Ben kendi masalımı oluşturup anlattım, sıra sende. Bu arada, hoplaya
zıplaya mı anlatacaksın Rabia?
- Zıplayınca daha zevkli oluyor. Başlıyorum masalıma: Bir varmış bir
yokmuuuş! Evvel zaman için de kalbur saman için de bir orman varmış.
Küçük kedicik, orman da yürürken birden kurnaz tilkiyi görmüüüş...
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- Ama benim masalıma çok benzedi, daha farklı olmalı!
- Bir varmış bir yokmuuuş! Evvel zaman için de kalbur saman
içinde bir orman varmış. Küçük ördekçik ormanda yürürken birden
kurnaz aslanı görmüüüş...
- Olaylar da, kahramanlar da farklı olmalı Rabia!
- Bir yokmuş iki vaarmıış! Evvel zaman içinde değilmiş. Kalbur saman
içinde de değilmiiiş. Bir orman yokmuuuş. Küçük maymuncuk orman
da yürümezken birden kurnaz olmayan saf hindiyi görmemiiiş...
- Ay keşke örnek vermeseydim! Benim kullandığım hiçbir şeyi
kullanma kardeşim.
- Bir yokmuş, evel zaman yokmuş Kalburla saman da yokmuş.
Orman da yokmuş. Küçük bir şey de yokmuş. Olmayan o küçük şey,
Hiçbir şey görmemiiiş. Masal da burda bitmiiiş.
- Hayal gücünü kullan biraz! Günlük hayattan örnekler, ilginç
maceralar da olabilir.
- Haberlerden, filimlerden bir şeyler katsam olur mu?
- Olur olur!
- Bir varmış, ikiye gelmiş ve sonra yok olmuş. Evvel zaman içindeki
kalburlu saman patlamış. Esrarengiz bir otoban varmış. Bu esrarengiz
otobanda Esra, Cengiz diye iki kardeş yaşarmış. Dünya çok kirli ve
karışık bir yer olduğu için, kardeşler Ay’a çıkmaya karar vermişler. Ay’a
çıkıp ayın ışığını yemişler. Sonra Dünya’daki çocuklar Ay’ı göremeyince
acayip üzülmüşler. Esra Güneş’e gidip biraz ışık almak istemiş ama
Cengiz’in kötülük damarları kabarmış ve Esra’ya çelme takarak uzay
boşluğuna düşürmüş. Uzaylılar Cengiz’e savaş açmış. Esra’yı da
kurtarmışlar. Cengiz ışın kılıcı bulmuş ve dünyayı ele geçirmeye karar
vermiş. Uzayda ekonomik kriz olduğu için, Esra jet kiralayıp evine
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dönememiş. Mars’ta işe girmiş. Marslılar grev yapınca fabrikaları
kapanmış. Acıların kızı Esra, fabrikatör Ekrem’le evlenmiş. Sülaleleri
çoğalmış. Mars’ı kirletmeye başlamışlar. Sonra Cengiz ortaya çıkmış ve
kendi icat ettiği atom bombasını önüne gelen heryerde patlatıp Esra’nın
sülalesini yok etmek istemiş. Kan davası başlamış...
- Rabia tamam n’olur bitir! Ay öğretmenlerin işi ne kadar zormuş!
Babaaa, ben Rabia’ya masalı kavratamadım yaa!
- Cahit Beşir, sen elinden geleni yaptın. Öğretmeni yarın halleder.
- Baban haklı oğlum, sen en iyisi kitaplardan birkaç farklı masal
oku, kafasında bir şeyler şekillensin.
- Tamam anne! Haydi Rabia, şimdi sana en güzel masallardan
okuyayım!
- Tamam ama ben “evvel zaman”ı bir de “kalbur saman”ı anlamıyorum
hiç!
- Rabia en iyisi bu işi temelli öğretmenine bırakalım!
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YILIN RÖPORTAJI: İTİRAFLARIM
- Sayın seyirciler, Süpermen’le canlı yayın röportajımızı yapamak
üzere karşınızdayız. Bugün Süpermen Bey bize evinin kapılarını açtı...
Süpermen Bey, oldukça yaşlanmışsınız. Nasıl bir ömür geçirdiniz?
- Tuhaf bir gezegenden dünyaya düştüğümü iddia etmiştim. Fakat,
gerçek başkaydı. Benden bıkan hemşehrilerim, beni bir cami avlusuna
bıraktılar. Sonra da sizin başınıza belâ oldum.
Süpermen olmadığım zamanlarda normal insan gibi giyinip, Yüzümün
tanınmaması için sadece gözlük takardım. Herkes, benim Süpermen
olduğumu anlardı, ama bunu hiçkimse belli etmezdi. Süpermen olmak
istediğim zaman, bir telefon kulübesi bulup içinde çılgınca dönerdim. Bu
dönme esnasında, gören herkesin gülmekten çatladığı berbat bir kıyafet
giyerdim: Pantolon yerine dar bir tayt, taytın üstüne renkli bir çamaşır
giyer, bu çamaşırın üstüne de kemer takardım. Gövdeme kocaman bir
etiketten yapılmış ‘S’ harfi yapıştırırdım. Son olarak pelerinimi boynunuma
dolar, sırtıma salardım. Bazen aceleden pelerini belime bağlardım ve
etek giymiş gibi dolaşırdım. İnsanlar bana herzamankinden daha fazla
gülünce, pelerini yanlış bağladığımı anlardım. Bir keresinde de pelerin
yerine, evden yanlışlıkla aldığım sofra bezini bağamıştım...
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SON DAKİKA HABERİ! FLAŞ FLAŞ FLAŞ...OLAY OLAY
OLAY... ŞOK ŞOK ŞOK...AMANIN AMANIN AMANIN.... ABOO
ABOO ABOO..FALAN FİLAN...vesaire vesaire...
- Sayın seyirciler, bir son dakika gelişmsiyle karşınızdayız! Tüm
dünya çocuklarının tutkunu olduğu, tüyü bitmemiş kahraman Bentencan,
kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. En son angut kuşu avlarken görülen
Bentencan’dan saatlerdir haber alınamıyor. Olay hakkında en ufak bir
bilgisi olanlar, insaniyet namına bize ulaşsınlar!
SÜPERMEN’İN HAYATINDAN DEVAM
- Kardeşim bu ‘Son Dakika’ yüzünden söyleyeceklerimi unuttum.
Ne diyordum ben? Hem sen neden esneyip duruyorsun karşımda?
- Afedersiniz efendim, şey diyordunuz ııı, şey işte!
-Tamam tamam hatırladım; kıyafetlerimden bahsediyordum. Beni
sevmeyen insanlar, uçarken bana yumurta fırlatıyorlardı. Kıyafetlerimi
giyidikten sonra, başı belâda olan kişilere yardım ediyordum. Ama bu kişiler
aslında benim parayla tuttuğum, ve başları
belâdaymış gibi rol yapan kişilerdi.
- Yani siz herkesi kandırıyordunuz,
öyle mi?
- Aynen öyle!
- Peki gözlerinizden çıkan ışınlar,
uçabilmeniz...
- Hepsi aldatmacaydı. Gözlerimin iki
yanına lazer ışığı taktırmıştım. Düğmesi
de kaşlarımın arasındaydı. Havada uçmak için de, ayaklarıma mini
roketler takmıştım.
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- Peki neden kandırdınız herkesi?
- Meşhur olup para kazanmak için... Bu amacıma da ulaşmıştım.
SON DAKİKA HABERİ FLAŞ FLAŞ HAYDİ TOPLANIVERİN
GÂRİ!
- Sayın seyirciler, Bentencan’ın kaçırılması olayı ile ilgili sıcak
gelişmelerle karşınızdayız...Bentencan’ı kimin kaçıdığına dair binlerce
ihbar geldiğini söyleyen güvenlik güçleri fena halde bunalmış durumda!
İhbarlardan bazıları şöyle:
* Bentencan’ı, angut kuşları kaçırdı. İntikam almak istediler.
* Kolunda tuhaf saati olan bir çocuk vardı. Saatin içinden birsürü
canavar çıktı. Sonra bu canavarlar sırayla çocuğu kaçırdılar.
* Figüran pazarında eski moda süper karamanlarla birlikte, elinde
angut kuşu olan Bentencan da vardı. Çizgi film yapımcıları pazara gelince,
yeni bir film çekmek istediklerini ve kahraman aradıklarını söylediler.
Nörümcek Adam, Fantastik Dörtlü, Petmen falan “Beni alın, beni alın!”
diye hoplayıp zıpladılarsa da, film yapımcıları onlara yüz vermediler.
Yıldızı yeni parlamış olan Bentencan’ı tercih ettiler. Bentencan, film
şirketinin arabasına doğru kasıla kasıla giderken arkasını dönüp geride
kalanlara dil çıkardı. Bunun üzerine ortalık kızıştı ve Nörümcek Adam,
“Seni kaçırıp çatlayana kadar gıdıklamazsam, kendi ördüğüm ağlara
dolanayım emi!” diye bağırdı. Diğerleri de, “İntikamımız korkunç
olacak!” diyerek ona destek oldular.
Sayın seyirciler, en son ihbarın üzerinde daha çok duruluyor. Bu arada,
yurdun dört bir yanındaki çocuklar sokağa dökülmüş durumdalar. Hepsi
de hüngür hüngür ağlıyor. “Bentencan’ı buluuun!” diye bağırıyorlar.
Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız...
SÜPERMEN’İN HAYATINA YİNE DEVAM
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- Lüzumsuz bir çocuk kaçırıldı diye ne bu yaygara yaa! Lafımı bölüp
duruyorsunuz!
- Çocukcağıza neden lüzumsuz diyorsunuz?
- O da benim gibi hiç bir işe yaramıyor. Yararı olmadığı gibi, birçok
zararı var! Sen bana bir tek yararını söyleyemezsin; ama ben sepep
olduğu bir çok zararı sayabilirim!
- Örnek verir misiniz?
- Gün içinde tekrar tekrar yayınlanan bölümleriye, çocukların saatlerce
TV seyretmesini sağlıyor. Gerçek dışı ucube canavarlara dönüşerek, saçma
sapan düşmanlarla savaşıyor ve şiddeti sevdiriyor. Kendi resimleriyle
dolu olan yüzlerce parça eşyayı çocukların almasını sağlayarak zengin
oluyor. Gerçek tarihi kahramanları unutturmaya çalışıyor. Oysa çok
şanlı ve örnek alıacak hayatlarla dolu olan bir tarihiniz var. zaten benim
gerçek yüzümü itiraf etmemdeki en önemli sebep, tarihinizi okumaya
başlamış olmamdır. Çünkü çok etkilendim.
- En çok kimlerden etkilendiniz?
- Dini ve kültürel değerlerinizi ayakta tutmak için canlarını feda
edebilecek kadar cesur ve karasevdalı tüm kahramanlarınızdan çok
etkilendim. O kadar çoklar ki, saya saya bitirmem! Padişalar, tüm
insanlık için mücadele eden peygamberler, kumandanlarınız, kadınıyla
erkeğiyle mücadele eden halkınız...
- Ben, sizin bayan ve çocuk kahramanlarınız kadar bile cesur
değilim!
SONNNN DAKİKA... SON DAKİKA...AMANIN DA SON
DAKİKA...
- Sayın seyirciler, Bentencan’ın kaçırılması olayı ile ilgili bir kamera
görüntüsüne ulaştık. Nörümcek Adam, Fantastik Dörtlü, Petmen ve
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birkaç tane daha ıvır zıvır kahramanımsı varlık, Bentencan’ı kaçırdıklarını
görüntülerle ispatlamaya çalışmışlar. Birlikte izleyelim:
- Merhaba halk, ben Nörümcek Adam! Yanımdakiler de önceden
sevdiğiniz ama şimdi dışladığınız modası geçmiş kahraman arkadaşlarım.
Gördüğünüz gibi Bentencan elimizde. Biz bu çocuk yüzünden unutulduk.
Eğer onun tüm servetini, banka hesabımıza yatırmazsanız, bir daha
onu göremeyeceksiniz!
- Sayın seyirciler, yayınımıza Bentencan’ın acılı annesi Senten
Hanım konuk oldu. Görüntüler hakkındaki yorumunuzu alabilir miyiz
Senten Hanım?
- Görüntülerdeki benim oğlum değil! Benim oğlumun kolunda fındık
kadar bir ben vardı; ama görüntülerdeki çocuğun kolunda yok! Heryerde
çocuğumun maketi var; onlardan birini kullanmışlardır.
- Aaa, bu olay iyice karıştı! Sıkıldım ama canım!
-Sanki ben sıkılmadım! Bir elime geçireyim oğlumu, kemiklerini
kırmazsam!
-Senten Hanım neden öyle söylüyorsunuz?
- Kaç kere dedim ona, ‘Bırak şu kahramanlığı, güzelce okuluna git,
canavarlarla uraşma artık!’ diye...
-Sayın seyirciler, bu arada elimize bir görüntü daha ulaştı. Beraber
izleyelim:
-Değerli halkım, gördüğünüz gibi Bentencan elimde! Ben, cinnet
geçirebilecek kadar çok sinirlendiğim bir gün bu çocuğu kaçırdım. Üç çocuk
babasıyım. Tüm çocuklarım da Bentencan hayranıydılar. Önce normal
karşıladım bu çocuğu sevmelerini. Ama bu sevgi giderek zararlı bir hal
aldı. Sabahtan akşama kadar, tekrar tekrar Bentencan’ın çizgifilmlerini
izleme başlayan çocuklarım, ödevlerini aksatmaya başladılar. Gözleri

FATMA GRİ

115

bozulduğu için dürbün gibi gözlükler takmaya
başladılar. Üzerinde Bentencan resimleri olan
her şeyden istiyorlardı. Daha Nörümcek Adam
desenli eşyaları eskimeden, “Bentencan’lı desenleri
olanlardan istiyoruz!” diye bağırçağırıyorlardı.
Bentencan desenli çorap, ayakabı, şapka, pantolon,
çarşaf, bardak, tabak, silgi, kalemlik, çanta, kaplık,
suluk gibi birçok eşyaya harcadığım serveti bir
bilseniz! Hele o oyuncaklar yok mu, o oyuncaklar! Ufacık bir Bentencan
saatine maaşımın yarısı gidiyordu. Aldığım Bentencan saatlerini takan
çocuklarım “Biz neden canavara dönüşemiyoruz baba yaa? Sen bize
bozuk saat almışsın!” demezler mi! İşte o an keçileri kaçırdım. Hazır,
keçileri kaçırmışken, Bentencan’ı da kaçırdım. Şimdi size onun gerçek
yüzünü göstereyim de, boşuna sevmeyin onu!
Bentencan, Haydi bakalım, bir kolbastı oyna da görelim. Koskoca
Bentencan, kolbastı oynayamıyor mu yoksa?
─ Iıı, şey bilmez olur muyum canım? Tamam oynamaya başlıyorum
şimdi... Aaah!
─ Ha ha ha! Değerli çocuklar, gördüğünüz gibi Bentencan, kolbastı
oynarken kendi koluna basıp düştü. Haydi kalk bakalım. Sen şimdi Ankara
havası, şemmamme, horon falan da oynayamıyorsundur!
─ Ay bilmiyorum işte, banane sizin oyunlarınızdan?
─ İki kere üç kaç eder Bentencan?
─ Nereden bilebilirim ki? Kahramanlıktan onları öğrenmeye fırsat
mı kalıyor? Okulu erken bıraktım zaten. Okuma yazmam bile yok!
─ Yazıklar olsun sana! Böyle mi örnek oluyorsun çocuklarımıza?
Kahramanlıkmış, hahay hahay! Baştan aşağı sahtesin sen. Hem de
sahtekarsın.
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─ Aaa, yeter ama! Sizin çocuklarınız kandırılmayı seviyorsa ben
ne yapayım?
─ Onlar çocuk, olumsuzlukları farkedemeyebilirler! Senin gibi fesat
değiller!
─ Onlar sayesinde ünüme ün, servetime servet kattım... Yakında
benim de modam geçer. O zaman arkama bile dönüp bakmadan
kaçıp giderim. Başka yerlerde kandırabileceğim çocuklar bulurum, ha
ha ha!
─ Çocuklar, Bentencan’ın gerçek yüzünü gördünüz!
- Sayın seyirciler, görüntüleri izledik. Şimdi konuğumuz Senten
Hanım’a dönüyorum. Bu sefer görüntülerdeki Bentencan mı?
- ....
- Aaa, sayın seyirciler, Senten Hanım yayınımızdan kaçmış..!
SÜPERMEN’İN HAYATINDAN SON KEZ DEVAM
- Ha ha haa, ben size demiştim! Ailecek sahtekar çıktılar.
- Gerçekten de öyleymiş! Bundan sonra neler yapmayı düşünüyorsunuz
Süpermen Bey?
- İyice yaşlandım artık! Evimi ziyarete açmayı düşünüyorum. Bazı
odaları küçük bir müze haline getirdim. Çocuklara gerçek kahramanları
anlatmayı düşünüyorum. Hatâlarımı biraz telafi ederim böylece!
- Çok iyi bir fikir efendim. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür
ediyorum.
EN SONNNN DAKİKA... SONUNCU SON DAKİKA...
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- Sayın seyirciler gerçeklerin ortaya çıkmasından sonra, Bentencan
annesiyle birlikte, hava alanına doğru kaçarken görüntülendi. Bu arada
tüm yurttaki çocuklar sokaklara dökülerek Bentencan desenli eşyalarının
üzerindeki Bentencan resimlerine, bıyık ve çürük diş çizerek kızgınlıklarını
ifade etmeye çalştılar...
Bir sonraki ‘Son Dakika’ ya da ‘Normal Dakika’ haberlerinde
görüşmek üzere efendim...
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PÖRTLEK TV
(SAĞLIĞA YÜZDE YÜZ ZARARLI KANAL)
REKLAM - “ÇOCUĞUN ÇİFTLİĞİ” dizisi merakla beklenen bir
milyarıncı bölümüyle, az sonra Pörtlek TV’de! Gözlerinizi kırpmadan,
pörtlek pörtlek bizi izleyin efeeem!
REKLAM – “AH VAH” gazetesinden çocuklara müjde! Okullar
açılıyor ama hâlâ kırtasiye malzemeniz mi eksik? Yarın en yakın gazete
bayiine gidin ve bir “AH VAH” alın! Gazetemizi alan herkese kalem,
silgi, makas, cicili bicili etiketler, suluk, kara tahta, sıra, okul camı, her
renk karton, sulu boya, yağlı boya, badana boyası, kumaş boyası ve tüm
bunları içine koyabileceğiniz dev bir çantayı bedava veriyoruz! Kupon
yok beklemek yok!
SONDAN İKİ ÖNCEKİ REKLAM - Hırs, entrika, gerilim, gözyaşı,
kan, ter, domates, avakado, çanak, çömlek, şiddet, dehşet, vahşet, et...ve
daha neler neler! Hepsi bu dizide! Reklamlardan sonra hasret bitiyor...
Sakkkkkın bir yere ayrılmayın!
SONDAN BİR ÖNCEKİ REKLAM – Şimdi dır dır etme zamanı!
Tiryakisi olduğunuz “CAK CAK SAKIZ” milyarlarca kontör hediye
ediyor! Bir yandan cak cak diye sakızını çiğnerken bir yandan da paketten
çıkan köntörler sayesinde dır dır et! Ayrıca en büyük sakız balonunu
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şişirince, fotoğrafını çekip gönder ve reklamlarda oynama hakkını kazan!
CAK CAAAAK!
GERÇEKTEN EN SON REKLAM - Olay dizi birazdan Pörtlek
TV’de! Ha başladı ha başlayacak! Alın çerezinizi, çıtırınızı, kıtırınızı;
pörtletin gözlerinizi ve izleyin müthiş ötesi dizimizi!
NOT: Dizimizi izlerken, yanızda bir doktor ve bir psikolog bulundurun.
Hatta mümkünse, dizimizi hastanede izleyin! İyi seyirler...
İŞTE BAŞLIYOOOOR...
- Oğlum Mısırdaki deden, tüm mirasını sana bırakmış. Bu çiftlik,
mısır piramitlerindeki hazineler ve daha neler neler...
- Annen doğru söylüyor oğlum. Artık dünyanın en zengin çocuğusun.
Biz de dünyanın en zengin anne ve babasıyız.
- Beni mirasla kandıramazsınız. her şeyi öğrendim! Bunu bana
nasıl yaparsınız?
REKLAM: Höbik çikolataları... Yerken öldüren tat! İnanılmaz, şok
edici tat! Felç olacaksınız, havale geçireceksiniz... Var mı böyle bir tat?
Bitiremeden öleceksiniz! Höbikkk!...
DİZİ KEYFİ DEVAM EDİYOR:
- N’oldu Alican, neyi öğrendin?
-Sen annem değilsin, babam da babam değilmiş!
- Evet Alican, anneannen de anneannen değil! Baban da fabrikatör
değil. Peki nasıl anladın Alican?
- Kan gruplarınızı gördüm. Seninki A, baba dediğim adamınki Ğ
grubu... Benim kan grubum ise ABC grubu. Bu durumda ben sizin
çocuğunuz olamam
- Evet Alican, aslında biz seni bir cami havlusunda bulduk.
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REKLAM - Atın eski mobilyalarınızı atın! Dün aldığınız eşyaları
bugün ne diye kullanıyorsunuz? Bugün aldığınızı da yarın atın! Bize gelin
yenisini alın! İSRAF MOBİLYA! Eşiniz izin vermiyorsa, onu da camdan
atın! Sonra da mağazamıza dalın! RAF, RAF, RAF İSRAF!
DİZİ KEYFİ DEVAM EDİYOR:
- Evet aynen öyle! Annen sandığın kişi yani Pelin doğru söylüyor.
Aslında bizim gerçek çocuğumuz, şuan hizmetçimiz olan Birgül!
- Ay kafamı karıştırmayın daha fazla! Sizi bu çiftlikten kovuyorum.
Birgül’ü de alın gidin!
- Olmaz öyle şey! Sana onca sene baktık!
- Gerçek ailem kim benim? Bunu söylerseniz belki burada
kalabilirsiniz!
- Din don, din don!
- Birgüüüüül, kapı çalıyor! Nerelerdesin aç şu kapıyı!
- Geldim anneciğim geldim, her şeyi duydum! Artık hizmetçilik
falan yapamam!
- Ay tamam kızım, aç şu kapıyı!
-Aaa, hoş geldin komşu abla, içeri geç...
-Pelin ne bu bağırış çağırış? Merak edip geldim. N’oluyor
komşu?
-Bana bak, komsu momşu deme bana! Sen aslında komşu falan
değilsin; Alican’ın öz ablasısın!
REKLAM - Dağınık, tembel ve sakar ev hanımlarına müjde! Bırakın
dökülsün her şey, batsın tezgah, yansın çaydanlık! Mistır Sünger’le zor
lekelere kolay çözüm! Ovalamadan, zımparalamadan, matkaplamadan,
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‘dan dan dan’ yapın, lekeyi alnının ortasından vurun! Bırakın mutfağa
Mistır Sünger’i, halletsin bütün işinizi! Sadece izleyin ve şaşırın, şaş
olun... Sünger Bobi bile bu ürünü kullanıyor... Mr. Sünger, işi bitince
kendini çöpe bile atıyor...
DİZİ KEYFİ DEVAM EDİYOR:
- Demek öğrendin! Ben onun öz ablasıyım, ama o benim öz kardeşim
değil. O, o, o ...
- Söyle çabuk ben kimim abla?
-Dikşınyaa, dıkşınyaaa!
- Olamaz kimsin sen. Neden ateş ediyorsun?
-Ben bu dizinin kötü adamıyım. Korkmayın, içinde mermi yok!
Sadece ses çıkarıyor.
- Ne istiyorsun?
-Bilmiyorum Alican!
- Senin yüzünden ablam korkudan bayıldı! Abla haydi söyle, benim
gerçek ailem kim?
-Ay başımı çarptım galiba! Başımın üstünde yıldızlar, sinekler, arılar,
uçaklar uçuşuyor! İtiraf ediyorum: Aslında ben senin ablan değilim;
amcanın oğluyum! Yok yok karıştı, yoksa ben senin deden miydim?
Ay baygınlık hali kusura bakma, hıkkk!
BİR MİLYARINCI BÖLÜMÜM SONU...
............
- Sayın izleyiciler, müthiş dizinin bir sonraki bölümünde neler olacak?
Ailesi hakkında gerçeklerin peşine düşen Alican, soyağacını doğru bir
şekilde çıkarbilecek mi? Peki bu ağacın cinsi ne, meyveleri yenir mi?
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Alican, Mısır’daki dedesinden kalan mirası kime kaptıracak? Gerçekleri
öğrenen Birgül, piramitleri havaya uçurabilecek mi? Morali bozuk olan
Alican, proje ödevini yetiştirebilecek mi? Kim kimin neyi, kim kimin
düşmanı? O kim, bu kim, şu da kim? Bu oysa, o bu mu? O şimdi asker
mi? Asker değilse banker mi? Alican kraker sever mi? Tüm bu soruların
cevabını merak ediyorsanız haftaya aynı saatte buluşalım!
Hırs, kıskançlık, öfke, acı, ekşi, çiğköfte, hepsi bu dizi de!
GINALAR ÇETESİ
Tonton Mahallesi’nde sakin bir sabah yaşanıyordu. Bu sakinlik,
aniden minik Zeynep’in sesiyle bozuldu:
- Kalkıııın, annem kalp krizi geçiriyooor!
Kızları Eslem ve Ebrar’ı okula hazırlayan Rukiye Hanım, sesi
duyunca hemen balkona koşdu:
- Zeynep evde mi annen şimdi?
- Evde evde!
- Ambulans çağırıp geliyorum hemen!
Uyanık olan herkes evinden çıkmaya başladı. Uyuyanlar da kargaşa
sayesinde uyanmaya başladılar...
Zeynep’in en yakın arkadaşları Betül, Hazel, Vildan ve Elif, Zeynep’in
evine doğru koşmaya başladılar. Hemen arkalarından da birçok sokak
sakini geliyordu. Betül bir yandan zili çalıyor, bir yandan da kapıya
vuruyordu. Bir süre sonra kapı açıldı. Ancak kapıyı açan kişi Zeynep’in
annesi Hasibe Hanım’dı ve çok iyi görünüyordu. Rukiye Hanım şaşkın
şaşkın sordu:
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- Zeynep bize kalp krizi geçirdiğinizi söyledi, iyi misiniz?
- Öyle bir şey yok! Allah Allah! Yoksa yine mi...
Hasibe Hanım daha sözünü bitiremeden uzaktan Zeynep’in, kahkaha
sesleriyle karışık bağırışı duyuldu:
- Şaka yaptııım, şaka yaptıııım!
Herkes öfkeden çılgına döndü. Zeynep’in arkadaşları başta olmak
üzere, öfkeli kalabalığın büyük bir kısmı Zeynep’i kovalamaya başladı.
Başına gelecekleri tahmin eden Zeynep, kaçacağı yeri önceden planlamıştı.
Zübeyde Hanım’ın kapısına dayandı. Zeynep’i içeri alan Zübeyde
Hanım neler olduğunu bilmiyordu. Zeynep hemen balkona çıktı ve
pişkin pişkin kalabalığa seslendi:
- Aman alt tarafı bir şaka yaptım!
Kıymet Hanım:
- Kızım böyle şaka mı olur? Sen yalancı çobanın hikayesini bilmiyor
musun, diye karşılık verdi. Zeynep:
- Biliyoruuum, istersen anlatayım Kıymet Abla, he hee!
Zübeyde Hanım, Zeynep’in yine ortalığı karıştırdığını anladı.
Olanları dinledikten sonra kalabalığı sakinleştirerek, Zeynep’le
ilgileneceğini söyledi ve dağılmalarını rica etti.
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Kalabalık söylene söylene dağılırken, Zübeyde Hanım Zeynep’i
oturma odasına alarak yaptığı şakanın ne kadar yanlış olduğunu
anlatmaya başladı. Zübeyde Hanım, Zeynep’e anlayışla yaklaşıyordu.
Zeynep de bazı konularda, onun hatırına biraz daha dikkatli
davranıyordu...
Zeynep, Zübeyde Hanım’ın getirdiği meyveleri yerken telefon
çaldı. Telefonu açan Zübeyde Hanım birden telaşlandı. Telefonu
kapattıktan sonra:
- Zeynep, annen yaptığın son şakadan sonra ağlamaya başlamış.
Bir süre sonra da fenalık geçirmiş. Hastanedeymiş şimdi, dedi.
......
Hastanenin bahçesinde oturan Zeynep ve arkadaşları çok üzülüyorlardı.
Vildan kaşlarını çatarak Zeynep’e sordu:
- Zeynep mutlu musun şimdi?
- Tamam tamam biliyorum Vildan, hatalıyım! Bir daha olmaz!
Üstüme gelmeyin!
- Kırmızıyı çok seven ve yine kırmızılar içinde olan Hazel, çok
duygusal olduğu için sürekli ağlıyordu. Ağlamasına ara vererek:
- Annen ne zaman çıkarmış Zeynep, diye sordu. Zeynep ‘of’
çektikten sonra cevap verdi:
- Birkaç gün sonra dediler. Ben nasıl yemek yaparım şimdi yaa?
Bulduuum, her yemek saatinde birinizin evine gelirim!
- Aman senin de aklın fikrin başka şeylerde! Annelerimiz sana
çok kızıgın oldukları için birkaç gün yalnız kalabilirsin!
- Elif çok güzel moral verdin bana! Ben onların gönlünü alırım.
Ben en son yumurta pişirmeye çalıştığımda itfaiyenin geldiğini
unutmayın! Mahalleyi yakmamı mı istiyorsunuz? Vallahi bir daha
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böyle şeyler yapmam! Yemin edince mutlaka gereğini yerine
getirdiğimi biliyorsunuz!
- Tamam o zaman, affettir kendini! Bu arada Hasan Abi ve
Emin Abi seni yakalayınca sorguya alacaklarmış. Seni daha önce
uyarmışlardı!
- Aman Betüül, onlardan mı korkacağım?
- Görünce neden kaçıyorsun o zaman!
- Orasını boşver!

- Biz “Gınalar Çetesi” olarak sadece iyilik yapacaktık, değil mi
Zeynep?
- Ama Elif, sürekli iyilik yapmak çok sıkıcı!
- O zaman yaptığımız iyilikleri eğlenceli hâle getirelim!
- İyi fikir Betül! Neler yapabiliriz? Hazel sen ne
düşünüyorsun?
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- Aklıma bir şeyler geliyor ama nasıl olur bilmem! Ramanzan
bayramı da yaklaşıyor ya hani...
- Eee?
- Bizim davulcu Hasan Amca günlerdir hasta olduğu için sahurda
davul çalamıyor. Bu işi bir süre biz yapabiliriz!
- Olabilir! Ama Hasan Amca davulunu bize vermez!
- Orasını ben hallederim!
- Tamam Zeynep, ama ortalığı karıştıracak birşeyler yapma!
....
- Yaa ben korkuyorum,çok karanlık! zaten zor çıktım evden!
- Aman Hazel, sadece bizim sokakta çalacağız! Yalnızca birkaç
kedi var!
- Dan dan dan!
- Zeynep bu yağ tenekeleri çok çirkin ses çıkarıyor yaa!
- Haydi Zeynep, ilk mâniyi sen söyle!
- Tamam söylüyorum:
Sahura kalkın sahuraaa,
Verin bize biraz hurmaaa!
Vermezseniz döveriz,
Biz Gınalar Çetesi’yiz!
- Aman Zeynep, o nasıl mani öyle?
- Sen ne anlarsın Betül yaa?
- Anlarım işte!Ben deniyorum şimdi:
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Ramazan gelmiş hoşgelmiiiiş,
A benim canım börek çekmiiiiş!
Rukiye abla börek yapsanaaaa,

Camdan aşağı atsanaaaa!
- Kızlaaaar, sabah sabah tenekelerle ne yapıyorsunuz öyle?
- Ramazan davulu çalıp sizi sahura kaldırıyoruz Kıymet Abla!
- Ama Elif, imsak çoktan çıktı! Biz sahurumuzu yaptık!
- O zaman sabah namazı kılarsınız!
- Dan dan dan!
- Birazdan güneş doğacak, bu saate namaz mı kalır Vildan?
- Zeynep yine senin başının altından mı çıktı bu? Uykum kaçtı
sizin yüzünüzden!
- Hasan Abi, bu bir grup faaliyetidir. Sadece beni suçlayamazsın!
Hem biz iyilik yapmak istedik yaa! Galiba imsak saatine yanlış
bakmışım!
- Dan dan dan!
- Zeyneeeeeeep! Yeteeeer!
.....
Minik çete elemanları ilk girişimlerinde başarısız olsalar da iyilik
harekerlerine devam etmekte kararlıydılar. Sırada bayram temizliği
yapan sokak sakinlerine yardım etme faaliyeti vardı...
İlk görev yerleri Zeynep Hanım’ın eviydi. Zeynep biraz tedirgin
oldu:
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- Hasan Abi evdeyse beni dövebilir! zaten Emin Abi de kaç
gündür onlarda kalıyor! En iyisi ben gitmeyeyim!
- Onlar şimdiye kadar hiç kimseyi dövmediler. Sadece sana
çok kızgınlar! Balkondan kafalarına attığın kedileri unutmamışlar.
zaten en son şakan yüzünden herkes kızıyor sana, diye söylendi
Hazel.
- Bana bak kırmızı başlıklı Hazel, beni suçlayıp durma!Aman
neyse, benim mithiş uçan tekmemden korkarlar zaten!
- Zeynep kormadığını ispatlamak için öne geçerek Zeynep
Hanım’ın kapı zilini çaldı. Ellerinde kovalar ve bezlerle eve girdiler.
Zeynep Hanım oldukça şaşırmıştı:
- Hayırdır kızlar?
- Bayram temizliğinize yadım etmeye geldik Zeynep Abla, diye
cevap verdi Vildan.
Zeynep Hanım gülerek karşılık verdi:
- Çok ilginç faaliyetileriniz var! Bu arada Zeynep yok mu?
- Aaa o da bizimleydi! Zeyneep, Zeyneeep!
- Geldim Elif geldim! Hasan Abi’nin ayakkabılarını sildim de!
- Aman Zeynep korkudan mı yaptın, diye sordu Hazel.
Zeynep kaşlarını çatarak cevap verdi:
- İyilik yaptım işte! Hasan Abi yok mu Zeynep Abla?
- Odasında ders çalışıyor. Lütfiye ablamın oğlu Emin de
yanında!
- Ben Asiye Teyze’ye mi gitsem acaba? Şimdi yalnızdır o!Kübra
Abla Edirne’de, Vildan Abla’da Ceyda ile uğraşmaktan yardım
edemez ona!
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- Kübra Temizliği yaptı da gitti Zeynep. Gerek yok gitmene! Bu
arada bir şeyler içer misiniz?
- Ay ben her şeyden içebilirim!
- Aman Zeynep, biraz iş yapalım önce!
- Tamam Betül yaa! Ben toz alsam olur mu Zeynep Abla?
- Olur olur Zeynep, Hasan’ın odasından başlayabilirsin.
- Vazgeçtim Zeynep Abla! Ben Ensar’ın oyuncaklarını düzenlesem
daha iyi olur...
......
- Zeynep sabahtan beri Ensar’ın odasındasın ama burası çok
dağınık!
- Çünkü Ensar’ın oyuncaklarıyla oynamaya daldım Hazelciğim.
Hem biraz yavaş konuş! Ensar uyanırsa iş yapamam!
- Anneeeee! Annee!
- Al işte Hazel uyandırdın çocuğu! Şimdi onunla ilgilenmekten
işyapamam ama neyse!
- Aman Zeynep sen hiçbir şeye zarar verme de, iş yapmasan
da olur!
- Ensaaar, sus bakayım, yoksa uçan dönen tekme geliyor haa!
Ay susmuyor bu çocuk! Bak Ensar, böcek gelir seni yer, bööö!
- Eyüp Ensay’ım ben! Beni böcek yiyemez! Böcek seni yesin!
Anneeee, Anneee!
- Zeynep Ablaaa, Ensar uyandı!
- Zeynep Abla temizlik malzemesi almaya gitti!
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- Neyse Vildan ben Hasan Abi odadan çıkmadan kaçayım!
- Ama daha Kıymet Abla’ya da gideceğiz!
- Onun kızları yardım eder size yaa! Hilal Abla ve Sümeyye
Abla temizlik yapmayı çok seviyor. Ama neyse, ben bir ara uğrayıp
Dilara ve Sena ile oynarım, Yusuf’u severim...
- Ayy bir kere de işten kaçma Zeynep!
- Betül boşver, en azından olay çıkarmıyor! Bu da büyük bir
gelişme!
......
- Ooo, kimi görüyorum ben? Emin bak, Zeynep kendi ayağıyla
gelmiş bize!
- O zaman hemen sorgu başlasın Hasan! Bir sandalye bir de
el feneri getir bakalım; filimlerdeki gibi tepesine ışık yapmadan
olmaz!
- Ben artık iyi biriyim, öldürmeyin beni! Acı bana Hasan Abi,
daha çok gencim! Evde ekmek bekleyenlerim var! Hem ben senin
ayakkabılarını sildim! Hüngüüür, hüngüür! Söz veriyorum bir daha
kötü şakalar yapamayacağım!
- Bak minik gına, biz anlayışlı abileriz! Sözüne şimdilik güveniyoruz.
Ama...
- Tamam tamam neyse ben kaçayım! Çekilin yoldaaan!
- Zeynep, annesinin günden sonra sorun çıkarmıyor Hasan Abi!
Bizimle birlikte sürekli iyilik yapmaya çalışıyor!
- Çok güzel Elif! İhtiyacınız olursa biz de yardımcı olabiliriz.
- Teşekkürler Hasan Abi
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......
- Kiyaaa, heyt yeaaa!
- Ooo Zeynep, karate kursuna mı
başladın?
- Evet Fatma abla, düşmanım çok olduğu
için kendimi korumam lazım! Bu arada ben
artık çok iyilik yapıyorum, sana da yapayım
mı?
- Endanur ve Rabia için kırtasiyeden karton
alacaktım ama fırsat bulamadım. Benim için alır mısın?
- Aman Fatma Abla yaa, çok uzak orası! Amaniiin, Hasan Abi
evden çıkıyor! Ay Fatma Abla ben hemen alıp gelirim şimdi!
- Zeynep kırtasiyeye gideceksen bisikletimi alabilirsin. Emin’le
birlikte satranç aturnuvasına gidiyorum ben. Biz gelinceye kadar
bisikleti sürebilirsin!
- Ay Hasan Abi sen ne kadar iyi biriymişsin! Fatma Ablaaa, kıyafetimi
değiştirince, Hasan Abi’nin bisikletiyle giderim kırtasiyeye!
.....
Zaman geçtikçe Zeynep’le herkesin arası
düzeliyordu. İyilik hareketlerinden bir diğerine
gelmişti sıra: Çocuklara oyuncaklar alıp bayram
hediyesi olarak dağıtmak! Ancak bunun için öncelikle
para gerekliydi...
- Simiiidiyaaaaa, taze taze çıtır çıtır simitler
geldiii!
- Zeynep aynı gerçek simitçi gibi bağırıyosun! Başında o şapkanın
işi ne bu arada?
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- Bak Hazel, Rukiye Abla bunları
yaparken ben de yardım ettim. Kendi
elimin ürünü olduğu anlaşılsın diye
taktım bu şapkayı! Yaa siz de bağırın
biraz! Haydi Hazel dinliyorum!
- Taman tamam! Simiiiiit! Hayır
için simit alııın!
- Yaa Hazel, sen kurabiye satıyorsun ama! Haydi herkes ne
satıyorsa ona göre bağısın!
- Kurabiyeee, mis gibiii, alın artık yaa!
- Kıymalı, sucuklu, peynirli, mantarlı, kaşarlı böreeek!
- Incık cıncıııııık! Haydi milyoncu geldi milyoncuuu!
- Betül o ne demek öyle? Ne sattığın belli olmuyor! Hem milyonmu
kaldı artık?
- Incık cıncıııııık, yani kalem, silgi, plastik tabak, çikolata, kağıttan
gemi, Hasan Abi’nin kullanmadığı saati, Eslem’in bebeği, Dilara’ın
gıcır gıcır kitapları falan filan ne alırsan 1 TL...
- Ay o kadar ayrıntıya girme Betül!
- Hasan Abiii börek alır mısın?
- Bunları annem yaptığı için evde kalanlardan yedim. Ama simit
alabilirim Zeynep.
- Buyur, fiyatı 50 kuruş. Bunları da Rukiye Abla yaptı!
- Teşekkürler Zeynep! Aferin size! Çok güzel işler yapıyorsunuz!
- Haydiii, simiiidiiiyaaa, evlere servisimiz vaaaar! Vildan Ablaaa,
Ceyda’ya simit alsanaaaa!
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- Tamam Zeynep, sepeti salıyorum!
- Bak Vildan Abla, bu simit de Kübra Abla için, ay bir tane de Asiye
Teyze için olsun, sonraaa...
- Ay yeter Zeynep, neyse al bakalım parayı!
- Şahhanım Teyzeee, senin ketelerinin hepsini Erzurumlu bir amca
tek başına aldı! Sultan Ablaaa, senin de tatlın çok güzel olmuş! Bitmek
üzereler.
- Aman ne güzel Hazel! Bana biraz simit ve kurabiye getirir
misin?
- Tamam Sultan Abla! Şahhanım Teyze sen de bir şey istiyor
musun?
- Bana da plastik tabak ve bardak getir kızım...
- Siz sepeti salın, hemen hazırlıyorum!
- Geeel geeel, böreğe çöreğe geeeel! On tane alana bir tane
bedavaaaa!
Satış işlemi,minik kızların azmi ve sokak sakinlerinin desteği
sayesinde başarıyla gerçekleşti. Çete elemanları Kazandıkları parayla
çeşit çeşit oyuncaklar alarak bayram günü çocuklara dağıttılar.
Zeynep’in annesi hızla iyileşti. Kızının ve arkadaşlarının yaptıkları
onu çok sevindirmişti...“Gınalar Çetesi”, ilginç iyilik pojeleriyle
herkesin beğenisini toplamaya devam etti...
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2-A SINIFI

2 – A sınıfı öğrencileri, güzel bir pazartesi sabahı Resim
dersindeydiler. Birden Ayşegül bağırmaya başladı:
- Öğretmenim, kalemimi açmak için kalktığım zaman Hıdırcan
yaptığım resmi bozmuş! Anneme, babama, bana ve ördeğime bıyık
çizmiş yaa!
- Ama öğretmenim çok komik oldu!
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- Kendi resimlerini komikleştirmen daha
doğru Hıdırcan. Arkadaşından özür dileyip,
karaladığın yerleri siler misin şimdi?
- Tamam öğretmenim!
Ahmet Seha, yanında oturan Mustafa’nın
resmine göz gözdirdikten sonra söylendi:
- Öğretmenim, hangi konuyu verirseniz
verin Mustafa dinozor resmi yapıyor! Konu aile resmi olunca ‘dinozor
ailesi’ yapıyor, konu ‘okul’ olunca ‘dinozorlar sınıfı’ oluşturuyor!
- Ama Ahmet, sen de hep canavar çiziyorsun; ben sana bir şey diyor
muyum, diye sordu Mustafa.
Onları dinleyen Ümmü Gülsüm söze karıştı:
- Herkes hayal gücüne göre istediği resmi yapsın canım! Bakın
ben iskeletleri çok sevdiğim için İrem’in iskeletini ve kendi kurukafamı
çizdim!
- Ümmü Gülsüm haklı çocuklar! Sevde sen ne resmi yaptın?
- Ben kamp resmi yaptım öğretmenim. Kampımızı mahvetmesinler
diye erkeklerin hepsini bir ağaca bağladım!
Tunahan kızarak söylendi:
- Sanki çok bayılıyorduk sizin kampınıza gelmeye!
- Öğretmenim biz neden gerçek bir kampa gitmiyoruz, diye sordu
Enes. Emre heyecanlandı:
- Çadırlı olsun, böcek yiyelim, kızları aslanlara atalım!
Ayşegül Ergin kaşlarını çatarak:
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- Kampa gidip erkekleri şişlere takalım ve ateşte kızartalım
öğretmenim!
Öğretmen şaşkın şaşkın sordu:
- Aranızdaki bu düşmanlık nedir çocuklar? Birbirinize karşı korkunç
ifadeler kullalnıyorsunuz!
- Benden dersinde kızlar ve erkekler arasındaki futbol maçını kızlar
kazandığı için, bize gıcık oluyorlar öğretmenim, diye cevap verdi
Sara.
- Ama öğretmenim kızlar o günden beri “Yendiiiik, şişirdik, dolma
yaptık pişirdik!” diye alay ediyorlar bizimle! zaten Ahmet Emir ve
Süleyman da yoktu o gün. Onlar takımda olsaydı on gol bile atabilirdik,
dedi Mahmut.
- Öğretmenim, hiç gol atamadan kazandılar
hemde. Hıdırcan’ın koluna çarpan top kendi
kalemize girdi, dedi Osman.
Öğretmen:
- Sonuç ne olursa olsun birbirinize düşman
olmanız ve birbirinize hakaret etmeniz gerekmez!
Kamp işine gelince, yatılı olmadan tek günlük
mini bir kamp yapabiliriz. Hümeyra’nın annesi
bizi yaşadıkları köye çağırmıştı. Kesin bir gün
kararlaştırınca gideriz, deyince Hümeyra çok heyecanlandı:
- Ay öğretmenim, bizim köyün piknik alanı evimizin hemen yanında.
Çok fazla ağaç var.
- Tamam kızım, kamp gibi çadır da kurarız...
Ahmet Emir Hümeyra’ya:
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- Sizin traktörünüz var mı,diye sordu. Ben sürebiliyorum. Birkaç
kere dedeminkini kaçırdım!
- Var var, diye cevap verdi Hümeyra.
Öğretmen:
- Çocuklar köyde birçok evcil hayvanı ve yaşadıkları yeri gözlemleyebilirsiniz.
Hayat Bilgisi dersi proje ödeviniz için güzel bir fırsat! Fotoğraf makinesi
ve not defteri getirmenizi tavsiye ederim, dedi ve zil çaldı...
...........
Sabah ilk ders Hayat Bilgisi’ydi. Dersin ortalarına doğru kapı çaldı.
Gelen Furkan’dı:
- Özür dilerim öğretmenim, geç kaldım! Servisimizin tekeri patladı,
ama çok şükür kaza falan olmadı!
- Geçmiş olsun Furkan, yerine geçebilirsin, dedi öğretmen.
İhsan:
- Ay ne kadar heyecanlı olmuştur. Keşke bizim servisimizin lastiği
de patlasa, diye tuhaf bir yorum yapınca Fatih sinirlendi:
- Sen ne diyorsun be? Allah korusun! İkimizde aynı servisteyiz!
Bak döverim seni çocuk!
- Öğretmenim, Fatih ‘be’ lafını kullandı bir de İhsan’ı tehdit etti.
İkisine de çok kızdım şimdi, diye söylendi Ayşegül.
- Ben de duydum kızım. Biraz sakin olun bakalım! İhsancığım,
hareket halindeki bir aracın lastiğinin patlaması ölümcül kazalara yol
açabilir. Böyle temennilerde bulunmamalısın, diye bir açıklama yapan
öğretmen Furkana döndü:
- Furkan yine çantanı ağzına kadar doldurmuşsun! Yazık değil mi
beline? Araç-gereçlerini ders programına göre yerleştirmelisin!
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- Öğretmenim, ben her şeyi çantama doldurmaya alıştım. Alışınca
da kolay kolay bırakamıyorum! Kendimi durduramıyorum!
Arka sıralardan Osman’ın sesi geldi:
- Furkan sen de çok tuhaf birisin!
- Osman arkamdan konuşmayıp yüzüme söylediğin için teşekkürler
ama sen de tuhaf birisin! Senin çantanda da hiçbir şey olmuyor. Ders
kitaplarını bile getirmiyorsun bazen, diye karşılık veren Furkan’ın
kitaplarını çıkarmasının ardından derse devam edildi...
............
Yemek saatiyidi. Yemekhane nöbetçisi olan bir öğretmen, 2-A
Sınıfı’nın masalarında fark ettiği hareketlilik üzerine hızlı adımlarla
yaklaşarak sordu:
- Neler oluyor çocuklar?
İlk masada oturan Büşra cevap verdi:
- Öğretmenim, bizim masa ‘Yemekte miyiz?’ oyunu oynuyor.
Yemekler çok iğrençmiş gibi yapıyoruz. Puan falan veriyoruz.
Yan masadaki Burak da kendi oyunlarını anlattı:
- Bizim masanın oyunu ‘YemeMekteyiz’. Çünkü eleştirmekten
yiyemiyoruz! Saçma sapan bir oyun işte!
- O zaman neden oynuyorsunuz Burak?
- Öğretmenim, televizyonda gördük, onunla alay ediyoruz işte!
Son masada durum oldukça vahimdi. Muhammed açıklama yaptı:
- Öğretmenim, biz de ‘Yer misin yemez misin?’ oynuyorduk. Ama
çok iğreç şeyler söylediler ve Hıdırcan kustu! Onu görenler de sırayla
kusmaya başladılar.
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- Ay oğlum tamam, ben de fena oldum! Bu güzel yemekler hakkında
şaka da olsa çirkin ifadeler kullanmamalısınız!
- Öğretmenim biz bu yemeklerin hiç birini yapamayız, yapsak bile
herkes zehirlenir, he he, diye güldü Ayşegül.
Enes, sakin sakin söze karıştı:
- Öğretmenim, bugün öğrendiğimiz bir deyimi kullanmak istiyorum:
Bulduk da bulanıyoruz!
- Öğretmenim, biz en iyisi mutfağa gidip ustaya ve teyzelere “elinize
sağlık” diyelim!
- Süleyman’ın dediğini yapalım öğretmenim. Onca kişi kusunca
yanlış anlamış olabilirler!
- Haklısın İrem! Haydi herkes gelsin mutfağa!
Mutfağa geçen öğrenciler, olayları anlattıktan sonra koro halinde
bağırırlar:
- Eline sağlık Hayri Ustaaa, eline sağlık Vildan Ablaa, Eline sağlık
Leyla Ablaa!
- Teşekkürler çocuklaaar! :)
..........
- Pikniğe bu hafta sonu gidiyoruz çocuklar. Hazırlıklarınıza başlayabilirsiniz.
Annelerinizden birer çeşit yiyecek istemeyi düşünüyorum.
Herkes heyecanlandı. Tunahan bir uyarıda bulundu:
- Öğretmenim, bazen biçok kişi aynı yiyeceği getiriyor. Siz paylaşım
yapsanız olur mu?
- Öğretmenim, liste sırasının ilk yarısı tatlı, diğer yarısı tuzlu
getirsin.
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- İyi fikir Fatih! Hekes sırasını biliyor. Ona göre annelerinizi
bilgilendirebilirsiniz.
- Öğretmenim, ben ecza dolabı getirebilirim. Düşenler olabilir;
böcekler, yılanlar biziısırabilir!
- ‘İlkyardım çantası’ demek istedin sanırım İrem. Servis aracında
var zaten!
........
- Servis hareket edecek, herkes tamam
mı?
Sara cevap verdi:
- Öğretmenim Sevde binmedi daha!
Ailesiyle vedalaşıyor. Ay inanmıyoruuum; ağlamaya başladı!
- Sevde askere gitmiyoruz, pikniğe gidiyoruz yaa, diye bağırdı
Ahmet Seha.
- Tamam yaa, geliyorum! Anne arkamdan su dökün! Kardeşlerime
iyi bakın! Halama selam söyleyin...
Sevde servise binince hareket ettiler. Öğretmen Ayşegül Ergin’’den
bir ricada bulundu:
- Kızım Sevde’nin Yanına oturup onu teselli eder misin?
- Tamam öğretmenim, kuzu gibi yaparım onu şimdi!
Köye giden yol ayçiçeği tarlalarıyla doluydu. Mustafa:
- Öğretmenim bir tarlada durup ayçiçeği koparsak, çekirdeklerini
yesek olur mu, diye sordu.
- Sahibini tanımadığımız tarladan hiçbir şey alamayız Musatafa!
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- Öğretmenim, yol üzerende dedemlerin yaşadığı ‘Bıyıkali’ köyü
var. Dedemin tarlası ve evi de yola yakın. O bize ayçiçeği verir, dedi
Ahmet Emir.
Ahmet Emir’in dediği gibi yaptılar. Yol boyunca çekirdek yediler.
‘Banarlı’ yazan tabela görününce, servisten “İşte geldik!”, “Yaşasın!”
gibi sesler yükseldi...
Servisi Hümeyra’nın annesi karşıladı:
- Hoşgeldiniz çocuklar!
- Hooooşbulduk Mihriye Teyzeee!
Öncelikle tüm eşyaları servisten indirip çadırları kurdular. İyice
yerleştikten sonra toplu halde “saklambaç”, “istop”, “voleybol”, “futbol”,
“büyük ip”, “halat çekme” ve “çuval yarışı” gibi oyunları oynamaya
başladılar. Dinlenmek isteyenler çadırlara geçiyordu. Sevdenin ağladığını
gören Ayşegül:
- Neden ağlıyorsun Sevde? Yine annenleri mi özledin, diye sordu.
- Hayır bu kez da sevinçten ağlıyorum. Çok güzel geçiyor piknik!
Öğrenciler acıkmaya başlamışlardı. Çadırlara geçerek getirdikleri
yiyecekleri ortaya çıkardılar.
Osman, her zamanki gibi Hümeyra’yı kızdırmaya çalışıyordu:
- Hümeyra çok sevdiğin kuzucuğunu getirsen de ‘kuzu çevirme’
yapsak!
- Senden ‘Osmanlı Kebabı’ yapsak daha iyi olur Osman!
- Benim babam çiğköfte yaptı; yarısı acı, yarısı
değil!
- Oo, ben acı yerim Muhammed!
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- Ama uyarıyorum İhsan, çok acı!
- Olsun, olsun ver bakalım tabağıma biraz!
- Benim babaannem de içli köfte ve gözleme yaptı!
- Ay İrem ben biraz alabilirim! Oh amaan, oh oh!
- Ümmü Gülüm neredeyse göbek atacaksın, istediğin kadar
alabilirsin!
- Ooo, İhsan ağlıyormusun sen?
- Hayır Enes, çiğ köfte felaket acıymış, gözümü yaşattı!
- He he, acıların çocuğu!
- Arkadaşlar, bakın bu ağaca çöp poşeti asıyorum!Çöplerinizi içine
atın, etrafta hiç çöp bırakmayalım!
- Tamam Burak, çok düşüncelisin!
Yemek işi bittikten sonra ellerine fotoğraf makinelerini
ve not defterlerini alan öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte
hayvanların yanına doğru ilerlediler.
- Öğretmenim, öküzü sevebilir miyim,diye sordu
Fatih.
- O öküz değil Fatih, inek! Süt veriyor, yani dişi.
- Kuyruğunu falan çekme Fatih! Tepik atarsa uzaya uçarsın, dedi
Ahmet Seha.
Emre eşeği görünce gülümsedi:
- Eşek simsiyah, beyaz izgiler çizip zebra yapabiliriz.
- Tunahaaaan tavukları yakalayamazsın, uğraşma!
- Olmaz Sena, yakalamam lazım! Tavuçuk gel burayaaa!
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- Bize poz verin hayvancıklar ünlü oluyorsunuz. Hadi inekçik not
defterime bas.
- Fatih ne yapıyosun?
- İneğin imzasını alıyorum Süleyman...
- Osmaaan, koyunun üstünden iner misin? Çökecek hayvan, eşeğe
binsen daha iyi olur!
- İyi fikir Ergin Ayşegül!
- Öğretmeniiiim, Ahmet Emir traktörü kaçırdı.
- Anahtarı nereden buldu Hümeyra?
- Babam tarladan gelince anahtarı daha çıkarmadan Ahmet Emir
yanına gitmiş. Koltuğa oturmak istemiş sonrada çalıştırıp ilerlemiş.
- Hemen gidelim!
- İşte oradalar öğretmenim!
- Baban yanındaymış çok şükür! Ahmet bizi çok korkuttun!
- Öğretmenim, biraz ilerledim sonra Hümeyra’nın babası hemen
durdurdu. Trakrör görünce dayanamıyorum!
- Öğretmenim, Ahmet traktör bağımlısı olmuş!
- Çok seviyor ama, henüz onun yaşına uygun değil Furkan. Haydi
Ahmet, in bakalım aşağı... Bu arada gitme vakti yaklaşıyor çocuklar...
- Öğretmeniiiim, sonunda tavuğu yakaladım! Aama salladım
salladım yumurtlamadı!
- Tavuk öyle yumurtlamaz tunahan!
Piknik çok zevkli ve öğretici geçti. Servise eşyaları yerleştiren öğretmen
ve öğrenciler, Hümeyra ile annesine teşekkür ettiler. Onlarla vedalaşarak
servise bindiler. Öğretmen:
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- Herkes tamam mı, diye sordu.
- Yine Sevde yok öğretmenim. En son, horozun onu kovaladığını
görmüştüm. Çığlık çığlığa, ağıla doğru girmişti, diye cevap verdi
Sena.
- Aa, tamam geliyor! Neredesin kızım?
- Hayvanlarla ve ağaçlarla vedalaşıyordum öğretmenim. Ben buraları
çok sevdim, ayrılmak çok zor geliyor! Hoşçakalın inekleer, böcekleer,
tavuklaar, ağaçlaar... Ay ağlayasım geldi yine!
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MİNİK ÖĞRENCİLERİN DÜNYASI
(Bu bölümdeki kişiler ve ifadeler gerçektir.)
1, 2 ve 3. Sınıf Öğrencileri
* Öğretmenim, Fatih beden dersinde çiçek yedi.
*Öğretmenim, şimşek çakınca melekler fotoğrafımızı mı çekiyor?
* Öğretmenim yaa, Ahmet “be” lafını kullanıyor!
* Büyüyüp adam olunca el yazısı yerine düz yazısı yazacağım!
* Ahmet ünüversite şeyini biliyor, çok zekâlı bir çocuk!
Ümmü Gülsüm: Uğur diye bir şey yoktur.
İhsan: Ama uğur böceği diye bir şey var!
*
Öğretmen: Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşı’ nı başlatmak için Samsun’a
hangi vapurla çıktığını duydunuz mu hiç?
İhsan (ciddi bi şekilde): Titanik’le öğretmenim.
*
Öğretmen: Çocuklar, şimdiki yaşınızda, Çanakkale Şavaşı yıllarında
olsaydınız, neler yapardınız?
Sena: Öğretmenim, bana on katlı bir bina verseniz tamamını
temizlerim, ama cephede silahlarla falan bir şey yapamam ben!

146

ÇILGIN BİR KİTAP

*
Öğretmen: Karayolu araçlarını kimler kullanır çocuklar?
Büşra: Adamlar kullanır öğretmenim.
Öğretmen: Çocuklar, Ahmet Seha size kağıt dağıtıyor, neden
teşekkür etmiyorsunuz?
Ahmet Seha: Sadece Ahmet Emir teşekkür etti!
Sevde: Ben de ‘mersi’ dedim!
*
Furkan: Çok güzel yazmışsın Ahmet Seha!
Ahmet Seha: Maşallah de!
*
Öğretmen: Çocuklar, ‘özgürlük’ kelimesinin eş anlamlısı hangi
kelimedir?
Mahmut: ‘Hürlük’
*
Öğretmen: Türkiyeyi kısaca nasıl tanıtırsınız?
Ahmet Seha: ‘Tr.’
*
Öğretmen: ‘Benzer ve Farklı Özelliklerimiz’ etkinliği için örnek
verir misiniz?
Ümmü Gülsüm: Öğretmenim, siz beni seviyorsunuz; ben de sizi.
Ayşegül Ergin: Annemin eli hemen soyuluyor, benimkisi de.
Ahmet Emir: Annem hareketli değil, ben çok hareketliyim.
Ahmet Seha: Annem terliğinin tekini ya da ikisini kaybeder, ben de.
*
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Öğretmen: Çocuklar, dağıtılan çikolataları yedikten sonra su
içebilirsiniz.
Ahmet Seha: Ben içmem! Çikolatanın tadı çok güzeldi, biraz
ağzımda kalsın.
*
Öğretmen: ‘Çekirdek aile’ nedir?
Tunahan: ‘Atom aile’dir.
*
Fatih: Öğretmenim, savaşçılık oynuyoruz; Ahmet, Bakkal Gazi
olacakmış.
Öğretmen: Battal Gazi yani!
*
Öğretmen: ‘Cumhuriyet’ nasıl bir yönetim şeklidir?
Ümmü Gülsüm: Heyecan verici!
*
Osman: Doğum günün kutlu olsun Süleyman!
Süleyman: Seninki de!
Osman: Ha ha ha, bugün sadece senin doğum günün Süleyman!
Süleyman: Aa doğru!
*
Öğretmen: Mevsimleri sayıyorum: Sonbahar, İlkbahar,
Yazbahar...
Sınıf: Ha ha ha!
Öğretmen: Dalmışım çocuklar! :)
*
Ahmet Emir: Öğretmenim, ben kabak çekirdeeeni çok seviyorum
siz de seviyor musunuz?
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Öğretmen: Evet Ahmet Emir.
*
Nihal Hanım: Emin neden ağlıyorsun?
Emin: Anne, bana aldığın ‘Benten saati’ bozuk! Çeviriyorum
çeviriyorum ama canavara dönüşemiyorum! (4 yaş)
MUZIR SORULARA ZIPIR CEVAPLAR
2. Sınıf Öğrencileri
SORU:Deniz olsaydın içinde neler olsun isterdin?
*Tüm canlılar olsun. (Ahmet Emir)
* Okul ve kocaman balık gözü olsun. Onunla görürüm.
(Mahmut)
* İkiye ayırırdım: İnsanlar ve Yırtıcı hayvanlar. Mesela Osman
balığı. Balıkların evi olsun. (Fatih)
* İskelet olsun isterdim. (Ümmü Gülsüm)
* Öğretmenim ben sizin olmanızı ve yengeç olup ayağımı gıdıklamanızı
isterdim. (Büşra)
SORU: Gezegen olsaydın üzerinde neler olsun isterdin?
* Lahmacun olsun. 2-A sınıfı’yla yeriz. Bütün meyveler olsun.
(Sara)
* Dinozor olsun. (Mahmut)
* Yılan balığı olsun, insanlara elektrik dağıtsın. (Burak)
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* Dünya’nındışındaki tabakadan isterdim; göktaşlarından korunmak
için. Yeşil alan, ailem, sınıfım, yiyecekler, döner, lahmacun, pide, meyve
ve şiş kebap olsun. (Furkan)
* Bütün öğretmenler, yemyesil ada, 2-A, ailem bir de Gri Adam
olsun. (Ayşegül E.)
* Öğretmenler, insanlar, kaykay, 2-A, ailem, kaktüs, saray, kedi ve
köpek olsun. (Büşra)
* Kırtasiye, market, ev ve herkesin odası olsun. (Ayşegül G.)
* Çok göbekli bir adam olsun, kötüleri göbeğiyle fırlatsın.(Ahmet
Seha)
SORU: Depremzedelere neler göndermek isterdiniz?
* Ev gönderirdim. (Ayşegül G)
*Elektrik tesisatı gönderirdim. (Enes)
*Elektrik faturası gönderirdim. Bir de kredi kartı; para çeksinler
diye. (Fatih)
*Ben her doğal afiyet için jakuzi gönderirdim. Banyo yapsınlar.
Toyata Yaris araba alırdım.(A. Seha)
Anasınıfı Öğrencileri
SORU: İmam bayıldı nasıl yapılır?
*İmam bayıltıcı bir şeyle bayıltılarak. (Muhammed Talha)
* İmam ölürse olur. (Zeynep Deniz)
* Hastanede bayıltarak. (Canberk)
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* Birisi bayılınca, birsi su dökerek olur. (Muhammed İkbal)
* Birisi öldükten sonra dua ederek. (Muhammed Ali)
* Tohumla yapılır. (Muhammed Orhan)
* Para biriktirerek. (Eren)
* Zehirleyerek. (Adem Ömer)
* İmam örgüyü diker. (Yusuf Taha)
* Yılan derisinden. (Fatih Enes)
* Camide namaz kılarak yapılır. (Nihal)
* Lambayı yakarak. (Ömer)
* Limon sıkıp da yapılır. (Hüseyin Kaan)
SORU:Sabahları uyanamıyor olsaydın, nasıl bir çözüm
bulurdun?
* Annemin sesinden (Eren)
* Saatime “Beni uyandırır mısın?” derdim. (Adem Ömer)
* O gün okula gitmezdim, ondan sonraki gün giderdim.
(Muhammed Ali)
* Saatimi yüksek sese ayarlardım. (Ediz)
* Saatin çalmasıyla (Nihal)
* Bacağımla kafama vurarak (Muhammed İkbal)
* Çalar saat ile (Ömer)
* Saatimi kurarak (Nisanur)
* Kendi kendime (Meryem Nazlı)
* Annem beni kaldırır. (Muhammed Orhan)
* Başucuma lamba koyarım, o da benim gözüme yansır.
(FatihEnes)
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* Annem uyandırır. (İbrahim)
* Saat ile (Yusuf Taha)
SORU:Hayvanlar konuşsaydı ne olurdu?
* Bizimle konuşurlardı. (Meryem Nazlı)
* Hayvanlar başımızı ağrıttığı zaman onlara “Susabilir misiniz?”
diyebilirdik. (Muhammed Talha)
* Arkadaş olurduk (Nihal)
* Onlar hızlı hızlı konuşursa biz konuşamazdık. (Muhammed.
İkbal)
* Allah öyle yarattı. (Melda)
* Hiçbir hayvan olmazdı.(Ömer)
* Bir tane köpek alıp onunla sohbet ederdim. (Muhammed
Ali)
* Hayvanlar gülmekten altına yapardı. (Adem Ömer)
* Güzel olurdu. (Canberk)
* Yemek yerlerdi, gülerlerdi. (Yusuf Taha)
* İneklerden süt sağarlarken çok konuşurlar, başımız şişerdi.
(Fatih Enes)
* Biz korkabilirdik. (Eren)
* İnsanlar şaşırırdı. (Muhammed Orhan)
* Üzgün olulardı. (İbrahim)
SORU: İçli köfte nasıl yapılır?
* İçilerek yapılır. (Adem)
* İçine köfte koyarak. (Hüseyin Kaan)
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* Unla yapılır. (Nihal)
* Kıymayla yapılır. (İbrahim)
* İçine et koyarak ve de kavurarak. (Fatih Enes)
* Şekerli soğanla. (Ömer)
* Yoğurarak yapılır. (Eren)
* Pilavdan yapılır. (Nisanur)
* Tuzdan yapılır. (Meryem Nazlı)
* İçli köfte yiyerek yapılır. (Muhammed Ali)
* Şekerle yapılır. (Canberk)
* Tuz, karabiberle. (Zeynep Deniz)
* Elimizle yoğurarak. (Muhammed Talha)
* Kavurarak. (Ediz)
* Önce ezip sonra içine bir şey koyup kavurarak. (Muhammed
İkbal)
SORU: Çölde yalnız kalsaydın ne yapardın?
* Ağlardım. (Hüseyin Kaan)
* Kendi başıma top oynardım. (Ömer)
* Oynardım. (Melda)
* Okyanusa giderdim. (Fatih Enes)
* Develerin üstüne binerdim. (Adem Ömer)
* Çok susardım, kaktüsleri delerek su içer, anne babamı
arardım. (Eren)
* Evime giderdim yürüyerek. (Muhammed Orhan)
* Kedi beslerdim. (Nisanur)
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* Otururdum.(Meryem Nazlı)
* Deveyi yerdim, otların dikenlerini çıkarıp yerdim. (Muhammed
Ali)
* Arabamı alıp oynardım. (Ediz)
* Yürüyerek zengin bir ülkeye giderdim.(Muhammed Talha)
* Dua ederdim, eve gitmek için. (Zeynep Deniz)
* Eve giderdim, koşarak. (Canberk)

