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Hayatta her şeye saf bir yumuşaklıkla yaklaşan
babama ve güzel anneme...

İ ÇİNDEKİLER

Kocan biliyo mu?.................................................................................. 9
Fikirler kitabı.......................................................................................... 15
Turnike........................................................................................................... 23
Yemezler....................................................................................................... 27
Kana kan..................................................................................................... 41
Diğerleri gibi huzurlu bir gün............................................. 45
Sen ne diyosun!................................................................................... 49
Hadi byeee!............................................................................................... 61
Beynimden vurulmuşa döndüm................................... 63
Cennet annelerin ayakları altında............................... 65
Fikrisabit..................................................................................................... 71
Yazmasam olmaz!........................................................................... 75
Merhaba, benimle konuşmanız için
yollarınıza gül mü dökeyim...?......................................... 81
Kayıp aranıyor...................................................................................... 95
Bu balıkların evi neresi?............................................................. 97
Anlat anlat, heyecanlı oluyor......................................... 101
Adaletin bu mu dünya?......................................................... 103
Kendin pişir kendin ye.............................................................. 111

Kocan biliyo mu?

aslı : Merhaba İ. Ağbi, nasılsın?
İ. : İyiyiz çok şükür, esas sen nasılsın?
aslı : İyiyim ben de. Başlayalım mı bir an önce, öğle tatili
bitmeden?
İ. : Şimdi mi yapıcaz?
aslı : İstemiyorsan başka gün yapalım, hiç yapmayız ya da
istemiyorsan.
İ. : Yok yok, olur mu, yapalım. Hazır öğle tatilini bulmuşken.
aslı : Tamam o zaman, başlıyorum.
İ. : Nasıl olucak, nerde durayım?
aslı : Sen rahatına bak İ. Ağbi, ben teybi açıcam, ayarlarım
kendimi.
İ. : Bu teyp mi şimdi, ne kadar küçük, cep teybi (gülüyor), yolda otobüste dinliyosundur.
aslı : Yok bu başka teyp...
İ. : Haa, anladım.
aslı : Şimdi konuşacağız ya senle, akılda tutamam, teybe
kaydedicem, evde dinleyip kâğıda yazıcam.
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: Gazeteye mi çıkacak bu, fotoğraf da çekecek misin?
: Kitap olucak bu İ. Ağbi, fotoğraf yok.
: Haa, tamam.
: Başlayalım mı?
: Başlayalım başlayalım, buyur.
: Ne iş yapıyorsun İ. Ağbi?
: (Gülüyor, omzuma vuruyor) İlahi deli kız, bilmiyon
mu çaycıyım ya işte.
aslı : Ben biliyorum ama soruyorum ki; okuyan da bilsin,
değil mi?
İ. : Doğru, onlar ne bilsin ben ne iş yaparım! Efendim
şimdi ben çaycıyım. Aa, hay allah, beni de şaşırttın
kendin gibi. Dur hele, birer bardak çay koyayım, yeni
demlik demlemiştim.
aslı : E hadi koy bari içelim (gülüyorum).
		 (Çaylar kondu, birer yudum alındı, sigaralar yakıldı.)
aslı : Ne iş yapıyorsun İ. Ağbi?
İ. : Ben işte bu şirkette çaycıyım. Sabah yedide gelir açarım burayı. Çay suyunu koyarım. Gececilerden kalma
bardak varsa yıkarım, çöp varsa atarım. Fatura ödemeye falan çıkarım bazen; elektrik, telefon. Patrona
simit, peynir alırım. Akşam beş buçukta çöpleri toplar, demliği boşaltır, ocağı kapatır altı, bilemedin altı
buçukta çıkarım.
aslı : Evlisin ağbi değil mi?
İ. : Evliyim ya, yalnızlık Allah’a mahsus. 35 sene oldu.
Oğlum var ya Ahmet, 33 yaşındadır.
aslı : Hanımla oğlan ne yapar?
İ. : Hanım evlere gündeliğe gider. Ayda bir de cumatesileri gelir burayı temizleriz. Oğlan da okudu etti işte,
bilgisayar okudu iki sene, askerlik falan derken, şimdi
Merter’de çalışıyo o da.
aslı : Oğlan da sizinle mi kalıyor?
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: He ya. Evlendirebilirsek Allah’ın izniyle o zaman ayrı ev tutarız, kısmetse. Biraz içe kapanık bizimki, kız
gösterdik, kimi göstersek ya beğenmiyo ya daha var
diyo.
: Yaş kaç ağbi sende?
: Ben mi? Ben, dur bakayım, elli dört-elli beş oldum yahu. Sen kaç yaşındasın?
: Yirmi yedi.
: Maşallah (mutfak tezgâhına vuruyor). Kur’an çarpsın
yirmiden bir ay fazla göstermiyorsun. Efendin de genç
mi senin gibi?
: Genç genç.
: İyi, denk olmak lazım birbirine, evlilikte şart. Sizin
çocuk yoktu di mi?
: Yok ağbi, biz daha...
: Olmuyo mu?
: Valla olur herhalde de, daha bir yıl olmadı be evleneli
İ. Ağbi. Hem kolay mı çocuk yetiştirmek, sen daha iyi
bilirsin, tecrübelisin.
: Doğru dersin ya. Zor iş, zor. Dışarsı it kopuk kaynıyo,
bir de masrafı çok. Biz okuttuk ama, imanımız gevredi, çok şükür gene. Neyse üzülme, senin de olur. Biraz çok yemen lazım ama, az yiyosun, bu yediğinle
sen doymazsın bir can daha nasıl doysun? Ye biraz ye,
bol bol ye.
: Yiyorum sen merak etme.
: E yiyosan nereye gidiyo bunlar? Bizim köyde olsan
evde kalırsın valla, çöp gibisin. Kocanı öp de başına
koy (gülüyor).
: Aşkolsun ağbi ya, aksini gören mi var?
: Şaka ettim be.
: Hadi hadi, bilirim ben seni. Ya bak aklımı karıştırdın,
ne sormuştum ben en son?
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