
Müfettiş Yardımcılığı Sınavı

Sinopsis

Tüm dünya işsizleri adına “Birleşin!”

Evde her zamanki gibi oturmuş grup Yolyordam’dan “Beni görüp yüzün öte
döndürme” türküsünü dinliyordum. Baba emekli, anne ev hanımı ve evde dört- beş
kardeştik. Evin en büyük çocuğu olarak tek başıma, dip oda dediğimiz bu küçük
odada kalıyordum. Kış mevsiminde battaniyeye sarılır evdekilere hiç karışmaz,
siyah-beyaz – “Pinuçka” marka televizyonumla ve sırf iş ilanlarına bakmak için
internete girdiğim bilgisayarla vaktimi geçirirdim. 33 ekran bu televizyonu,
Türkiye’nin tek kanallı olduğu dönemlerde almıştık. Eve renklisi girince benim
olmuştu. Ses ve parlaklık ayarlarının yapıldığı düğmeler alüminyum bir levhaya
monte edilmişti. Diğer bölümleri ise ahşaptandı. Alüminyum levhanın en üstünde
de televizyonun Kiril alfabesiyle yazılmış markası yer alıyordu. Bu markayı da bir
Bulgar göçmeninin okumasıyla öğrenmiştik. “Pinuçka” Anlamı neydi bilmiyorum.
Televizyon bozuktu, yarım saat çalışınca görüntüler kaymaya başlıyordu. Bu yüzden
kapatıp soğumasını beklemek gerekiyordu. Kanal arama düğmesi bozulmuş yerine
çividen bir şey uydurmuştum. Bir bozgun havasını yani aynı kaderi paylaşıyorduk
televizyonumla neredeyse..

Dışarıda ise durum tam tersineydi ilk önce hayatlar sonra televizyonlar
renklenmişti. Benim günlerimse tam tersi kararmaya devam ediyordu. En büyük
sebebi de şu işsizlik belasıydı. Hâlbuki üniversiteyi ne heyecanla bitirmiş, bir iş
bulacağım ümidiyle nerelere kadar gitmiştim. Hepsi boşa çıkınca paniklemeye artık
“ne olacak benim sonum” demeye başlamıştım. Öyle ki bu çaresizlikle marketlerde
tezgâhtarlık bile yapacak haldeydim ama gel gör ki üniversite diploması başa
belaydı keşke okumasaydım da lise mezunu olsaydım hiç olmazsa sağda solda gider
hamallık bile yapabilirdim gerçi hoş gazetelerde televizyonlarda artık üniversite
mezunu olup ta çobanlık, kapıcılık yapan insanlardan da bahsediliyordu ama.. her
neyse söylesen beyhude söylemese nafile.

Günler bu minvalde ilerlerken bir gün, öğlen vakti uyandıktan sonra mahmur
gözlerle tembel tembel dolaşıp salondaki kanepeye attım kendimi ve sehpanın
üstündeki gazeteye, akşam televizyonda ne var ne yok gibisine bakmak için
uzandım. Gazeteyi elime alınca ilk açtığım sayfada adeta adrese teslim mektup
gibi bir iş ilanıyla daha doğrusu haberiyle karşılaşıverdim. Haber şöyleydi; “Devlet
Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nce, Ankara’da, Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı
yapılacaktır” Haberi okuyunca ister istemez o ümid denilen dünyanın en tatlı şeyi
ılık ılık içime yayılıverdi. Hemen internet adresine girdim DMO’nun. Sadece İktisat
fakültesi mezunlarını alıyorlardı ve yaş sınırı da yoktu. ” Güzeel” dedim içimden.
Sevinçten gözlerim büyüyüverdi ve bu tatlı helecan her tarafımı sardı. Nasıl
sevinmez insan bunca yıllık işsizlikten sonra. Yazının devamı şöyleydi.”Müfettiş



Yardımcılığı sınavına katılabilmek için isteklilerin; gerekli belgelerle birlikte 30
Ağustos 2008 günü mesai saati bitimine kadar başvuru yapması gerekmektedir.”
Fakat birden ümitlerin yerini eski başarısız girişimlerimin kalbimde bıraktığı acı
hatıralar aldı. Torpilsizlik ve şanssızlık mı diyelim? Hani derler ya fakirlik kader
değildir kalıtsaldır. Bizimkisi de böyle bir durumdu belki. Benim herhangi bir işe
girmek için verdiğim mücadeleler yenilgi yenilgi büyüyen bir ızdıraba dönmüştü
artık. Ama bu ızdırabın bir gün zafere dönüşeceğini biliyordum. Alnımdaki teri
silip, kısık gözlerle bir daha baktım bilgisayar ekranına. Gözlerimde artık yakını
seçememeye başlamıştı ama utancımdan eve bir şey söyleyemiyordum. İşsizlik
maaşsızlık birde doktora git gözlük al filan o kadar masraf benim için dayanılacak
bir şey değildi kör olur evde otururdum daha iyi. Bu sınav içinde şimdi hazırlanıp
gitmeye değer miydi? Mevsim yaz, hava çok sıcaktı. Ankara’da olduğum için işim
kolaydı ya diğer illerdeki insanlar. Acaba PTT yolu ile başvuru mümkün müydü?
Hani bu yaz sıcaklarında kim çıkacaktı da gidecekti taa oralara. Gerekli evraklar
zaten elimin altındadır her zaman. İş başvurusunda uzman olduk nede olsa.
Yapılacak ilk iş başvuru kılavuzunu almaktı. Açık öğretim bürolarından alınabileceği
yazıyordu internet sitesinde. Hazırlanıp gitmekten başka çare yoktu. Güneşin
hararetine yakalanmamak için serin vakitte gidip şu başvuru kılavuzunu alayım diye
erkenden çıktım evden. Büroya yaklaşınca birde ne göreyim upuzun bir kuyruk. Kaç
kişi var önümde acaba diye saymaya kalkıştım beceremedim gerisini siz düşünün
yani. Gerçi başka sınavların başvuları da varmış sonradan öğrendiğime göre.
Büronun önünde sıranın gelmesini sekiz saat bekledim. Yanlış okumadınız tam sekiz
saat. Kılavuzu aldım ve onlara inad başvuru kılavuzunun önemli yerlerini çizerek
tam 8 defa okudum. Artık yazandan da hazırlayandan da daha iyi biliyordum sınava
giriş şartlarını,sınav kurallarını v.s ama bir şeyi çözememiştim. PTT yolu ile
başvuru mümkün müydü? Bu da PTT’ye taktı demeyin şimdi. Bir dakika bu dünyada
basit gördüğünüz şeylerin altında öyle hin oğlu hinlikler yatıyor ki sadece
gördüklerimi yazsam Ana Britanica ile Meydan Larousse el broşürü gibi kalır
yanında. Bunu niçin açık seçik yazmamışlardı. Soruyorum size, niye? Saftirik tipleri
avlamak için bir yöntem olabilir miydi? Hani, yollasın başvuru belgesini enayiler
PTT ile sonrada biz yazmadık öyle bir şey deyip sıyrılırız işin içinden, sende kal
ortada kabak gibi. Evet PTT illetine bulaşmadan gidip kendim başvurabilirdim, çok
uzak ta değil DMO yani Devlet malzeme ofisi müdürlüğü ama utanıyordum bunca
seneden sonra işsizlikten, yaşımın hafifçe geçkinliğinden. Bıyığı yeni terleyen
müfettiş yardımcısı adaylarla aynı kuyruğa girip “Vaay be adam dede olmuş hala iş
arıyor” şeklindeki müstehzi bakışlar ve imalarla boğuşmaktan. Çünkü şaka maka
saçta da beyazlıklar başlamıştı. İşsizlikten naşi gına gelmişti ve bu bunalım
günlerimden de beni yakın bir akrabanın güzel bir nasihati kurtarmıştı. Yoksa halim
haraptı. İşsizliğin verdiği sıkıntıyla kıvrandığımı görünce, “sana ne iş yapıyorsun
diyenlere işsizim deme, iş arıyorum de” demişti. Parlak bir fikir, evet , bende iş
arıyordum.



SINAV MI SIRAT KÖPRÜSÜ MÜ?

Şanssızlığına fazla üzülmez insan, çünkü ‘kader’ der geçeriz ya elimizde olduğu
halde yapamadıklarımız?.. En çok onlara üzülürüz.

Başvuru evrakında sınavın iki aşamalı olacağından bahsediliyordu. Ayrıntı yoktu
ama her zaman ki gibi sözlü ve yazılı şeklindedir herhalde. Ha bu arada evdekilere
hiç bahsetmedim bu sınavdan. Ümid fakirin ekmeğidir ama zaten o sınava gir, buna
çık derken her girişimimiz fos çıkınca ev ahalisini de yeniden ümitlendirmeyelim
diyerek gizli saklı tuttum bu işi. İlk gelen dolmuşla varalım heman deyü diyerek
tuttuk Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nün yolunu ama bir dakika öyle her
şey kolay olmuyor. Çekilecek çilen varsa çekeceksin hani nasipsiz dayak bile
yenilmez demişler ya. Dolmuşun en arkasında tek kişilik boş bir yer buldum diye
sevinçle oturunca sanki bir sobanın yanına oturmuş gibi oldum. Yanımdaki şişman
adam yaz sıcağında soba vazifesi görmek için sokağa çıkmıştı. O ne hararet
kardeşim? Yaptığım o güzelim banyo süründüğüm güzel kokular…Hepsi boşa
gitmişti. Bir belada önümde ayakta dikilen tipten geldi. Nerden gördü, kokusundan
mı anladı, radar mı vardı çocukta, taa elimdeki kimlik belgelerimi koyduğum büyük
sarı zarfa yutkunarak baktı ‘Abi iş başvurusumu o?’ dedi.
-Yok, deyivermişm gayr-i sevki insiyak-i tabii ile.

Kurda bak be işimizi alacak elimizden. Günlerce interneti tarıyorum ben, kör
olacam ekran karşısında iş ilanlarına bakmaktan, herifçioğluda bedavadan iş
başvurusu yapacak sayemizde.

Kan ter içinde minibüsten indim sanırsın cennete düştüm. Ne mi gördüm? Orasıda
benim sırrım olsun. Sır deyince ermişlerin sır üzerine söyledikleri çok hoş sözleri
vardır. Sırrını gizleyen maksuduna çabuk erer diye ya da “meziyetin varsa hafa
turabında kalsın ta ki neşvü nema” bulsun diye. ‘Hafa turabı’ gizlilik toprağı
demek. Hani buğdayı,tohumu toprağın altına atarlar o da sonra neşvü nema bulur
yani büyür.. Hani bende bu iş başvurusunu evden gizledim ne bilim kimselere
duyurmadan gitmek lazım… ya neyse felsefe yapmaya gerek yoktu şimdi…Hay
görmez olaydım…. Ya bildiklerimi unutturursa, konsantremi bozarsa. Tövbe
neuzubillah. İşine bak sen işine.

DMO yani devlet malzeme ofisi genel müdürlüğünün kapısına geldim.
Kahverengi-sarı renkte, devasa binalardan oluşmuş binalar geniş bir alana
yayılmıştı ve binaların çevresinde geniş boşluklar vardı. Bu boşluklarda tek tük çam
ağaçları vardı ve zemin asfaltla kaplıydı. Çam ağaçları adeta binaların
büyüklüğünden korkup yere sinmiş, bodur kalmışlardı. Beton yığınlarının arasında
yapma çiçekler gibi duruyorlardı. Ve bir kaç binanın önünde forkliftler kasalarının
üstü brandalarla kaplı kamyonlara malzeme yüklüyor, biri gelip diğeri gidiyordu.
Kapıdaki bekçiye ‘Merhaba kolay gelsin, Sınav evrakı verecektim de’ dedim büyük
bir mahcubiyet edasıyla. Benim bu merhabamdan sonra Bekçi de öyle bir duruş ve
bakış oldu ki şöyle özetleyeyim; ’Hımm demek sınava geldin. Senin kadar
okumadım hatta belki sana göre cahilin tekiyim ama o kaddar o gadaar rahatım ki



sorma.Sırtımı düvlet bubaya vermişim ki senin göz koyduğun bu makam öyle
kolayınlan gelmedih ohh ne rahatım ne ala mutluyum her ay başında tıkır tıkır
maaşım da çalışıyor.Senin sahip olmadığın bu nimete sahibim be kuzum. Tuzum
kuru”.

Tabi ben bunları saniyeler içerisinde düşünmüştüm. Gri, kısa kollu resmi kıyafetinin
içerisine sığmayan göbeğiyle öylesine sandalyeye uzanmış daha doğrusu yayılmış,
gözünün bir ucuyla bana bir ucuyla da bilgisayarda ki kağıt oyununa bakan bekçi
yavaşça başını kaldırdı;

-Napacan, bizim gibi sende mi sürünecen devlet memuru olup,he?

Dedi ve bunu deyince bekçi dayım aklıma ilk gelen şu oldu; ‘Ulan namussuz
hergele, bu sınava senin ya oğlun ya kızın ya da bir tanıdığın, yakının filan
giriyordur. Yoksa böyle edebiyat yapar mısın sen’

İşte ‘dakka bir engel bir’ diye buna derler. Bekçiyi geçelim. Canımı çok sıktı daha
girişte. Neyse tarif etti lütfedip, bende tarifi üzerine Genel müdürlüğe girdim.
Evrakı vereceğim odayı buldum. Ama kapı kilitliydi. Saate baktım 11:55.
Koridordaki devasa saate baktım o benimkinden geride 11:53. E peki bu memurlar
nerede? Birden yan odadan çıkan memura yöneldim.

-Pardon özür dilerim saat tam 12 olmamış ama mesai burada kaçta bitiyor?
-12’de biter 1’de başlar koçum.
‘Koçum’mu?
-Ama saat daha 3-4 dakika var on ikiye.
-Ohoo,sen ona bakarsan, burası atom saatini ayarlama merkezi değil, millet sizi mi
bekliyecek 10-15 dk. önceden herkes çıkar.

‘Atom saat’imi? Hiç salise şaşmaz, dakik mi dakik kimsenin bilmediği ama herkesin
lafını yaptığı benimse artık bir şehir efsanesi olduğuna inanmaya başladığım şu
meşhur saat.

-Yok hani birkaç daha olunca, dakika.
-Dakika farksızdır burada aydan.
Getirin bana ilaç kokulu çaydan

Adam birden şiir okumaya başlamıştı. Deli be bu diye düşündüm. Bizde memur
olunca sonumuz böyle mi olacaktı yoksa derken ‘Ay canım çay çekti’ diyerek şiir
okumayı kesti ve birden ciddileşti.

-Napacan bu melanet yere geleceğine… Üniversite mezunu musun?
-Evet.
- Git öğretmen olsana.

‘Öğretmen mi? Hiçbir şey olamazsan öğretmen ol he? İyi valla



-Nerede abi?

deyivermişim.

Hani beleşten bir öğretmen alımı oluyor da bizde kaçırmayalım, memur abinin bir
bildiği vardır belki diye gevrek gevrek sordum.Anlamsızca bakıp gitti adam.

Diyorum ki; Hepimiz aynı gökkubbenin altındayız ama ne kadar farklı dünyaların
insanlarıyız?..

Ve birden başım döndürülür gibi karşımdaki odaya mesai kaçta bitiyor diye
sorduğum memurun odasına doğru dönüp bakmışım. Odadaki masanın üstünde,
evrakların,çay bardaklarının arasında bir kalem açacağı gördüm. Adam çekip
gitmişti ve ben orada öylece kalem açacağına bakakalmıştım. Kalem açacağı bana
okul yıllarımı hatırlattı, ilkokul yıllarımı ve oradan annem geliverdi aklıma ve
oradan dün akşam gördüğüm rüya. Deprem oluyordu her yerde. Yer gök
sallanıyordu. Ve annem. Çiçeklerle süslü daha dikkatli bakınca kırmızı-kahverengi
çiçek motifleriyle süslü eteği ve başında beyaz yemenisi ve yemeninin altında bone
tarzında başka bir başörtüsü daha. Adeta bir kamera-göz gibi uzaktan annemi
böyle görürken birden onun yanına gittim.

-Anne dedim ve yattığı yataktan kaldırdım. Kötürümmüş, ayakları zor yürüyordu.

 Depremin etkisiyle tavandan başına düşebilecek şeyleri engellemek için ellerimi,
kollarımı onun başının üstüne koyuyor ve bir yandan da ilerliyordum. Kurtardım,
kurtarmış olmalıyım ki kendimi birden uzun, büyük ve devasa bir inşaatın içinde
yalnız buluyorum. Hani binaların dışına demir iskeleler kurulur ve bu boru tipinde
demir iskeleler birbirine vidalanır. Her yere bunlardan kurmuşlar. Ben ilerlerken
sağım solum bunlarla dolu. Ve her artçı sarsıntıyla ufak parçalar havadan yere
düşüyor.Acaba başıma düşse mızrak gibi girer mi bana,ölürmüyüm diyorum.Deprem
gelirse bunların hepsi yıkılır,dökülür ve altında kalır ölürüm diyorum ve birden bir
Kuran kursu.Ne alaka demeyin.

Çocuk röportaj veriyor televizyona. Kuran kursu öğrencisi. Hocamız bize çok iyi
bakıyor. Dört beş odanın ortak bir salonda buluştuğu, her odanın kapısının birbirine
baktığı açık mavi tonda kireç badanalı odalar.Masaların örtüsü naylon ve mavi
çiçekli. Çocuk burada yatıp kalkıyoruz ve burada-burada derken sağındaki masaya,
elini koyup gösteriyor-yemek yiyoruz diyor.Bilgisayarla eğitim lafı geçecek gibi
oluyor ama muğlak kalıyor. Sanki bana;

-Bakın bizi molla diye küçümsemeyin biz burada bilgisayarla eğitim yapıyoruz ama
deliler gibi değil günde 1-2 saat,öyle abartmıyoruz der gibi.

Hani zamane Müslümanların geri kalmış,batı ve anti-islami gelenekler karşısında
duyduğu kompleksi, hafif egale etmek ister gibi bir hava vardı bu kursta.Sonra yine



korku ve sonra yine umut.Üniversitede bir arkadaşın evine gitmiştik ve orada bir
yemek davetinden sonra okunan kitapta bir alimin rüyasından bahsediyorlardı.
Rüyalara inanmam demeyin. Ne zaman böyle bir felaketli rüyalar görsem aklıma
hep körfez savaşı gelir.Saddam henüz Kuveyti işgal etmemiş. Rüyamda kahverengi
uçakların masmavi gökyüzünü kaplayarak uçtuklarını gördüm. Yüzlerce, binlerce
uçak.Ve rüyamı anneme anlattım. Ve sonra Saddamın işgali Amerikanın Saddamı
kovması ve Irak’ın bombalanması. Yüzbinlerce ton bomba atılmış. O tarihte bir
yazar ‘Irak’a atılan bombaların toplam ağırlıklarının bu zamana kadar 200 bin tona
ulaştığı söyleniyor. Bırakın bombayı sadece demir atılsa bir ülkeye o ülke yine
mahvolur’ demişti. İşte bu rüyamdan sonra, annem hep gördüğüm felaket
rüyalarının çıkacağını söylerdi. ‘ Sen gördün’ derdi. Gördüğüm deprem rüyası da
böyle bir şey miydi. Hafazanallah dedi bir ses. Rüyalarım ürküttü beni. Uyanmak
istedim uyanamadım. Koştum koştum koştum. Çocukluk rüyalarımda beni
bastonuyla kovalayan fötr şapkalı, matruş suratlı, asık yüzlü, uzun çeneli ihtiyar
peydah oldu birden. Ne istiyordu benden, ne yapmıştım ki ben ona. Çocukluk
rüyalarımda beni kovalayan bu huysuz eli sopalı ihityarlardan hiç kaçamazdım.
Koşardım, koşardım daha doğrusu hızlı koşmaya çalışırdım ama nafile yavaş
koşardım o da elinde bastonuyla ağır ağır yaklaşırdı. Bir türlü gerçek hızımda
koşamazdım ama şimdi. şu yaşlarda artık rüyalarım kontrolümdeydi.
Hızlanabiliyordum. Sınırlıda olsa öyle yaptım ve o moruğu sollayıp geçtim.

Neyse sadede gelelim. O alim demiştim, onun rüyası. Yine aynı yerdeyiz.
Başbakanlar varmış o evde, birde krallar.Hepsi yerde mindere oturmuş. O kitabı
okuyan arkadaş hani üniversitede iken evine yemek davetine gittiğimiz ve kırmızı
bir kitaptan bize ders yapan o arkadaş saçları beyazlamış halde çıktı. Yüzü gençti,
eskisi gibi ama evet, saçları bembeyazdı. Korkmuştum endişeyle izliyordum
olan-biteni. Sanki Kuranda bahsedilen ‘ O kıyamet günü çocukların saçları
beyazlar’ ayetinin kıyametle ilgili verdiği dehşet havası doldurmuştu kalplerimizi
ve bulunduğumuz yeri. “ Peki inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara
çevirecek o günden (kıyamet gününden) kendinizi nasıl koruyabileceksiniz?”
(Müzzemmil suresi,17.ayet)

Herkes çaresiz ve boynu bükük sanki kıyameti bekliyordu. Arkadaş kısa kollu beyaz
bir gömlek ama beyazın üstünde hafif mavi damalı desenleri var ve gömleğin
cebinde bir tarak. Bıyıklar muntazam ve düzgün kesilmiş. Yandan görüyorum, birde
kibar ince bir gözlük takmış. Okumaya başladı kitabı. Ben kamera-göz gibi ayakta
olanları izlerken kendimi birden minderde, milletin arasında otururken buluyorum.
Herkes gibi bende başım önüme eğilmiş saygıyla okunan kitabı dinliyorum;

“Eski Harb-i Umumî`den evvel ve evâilinde, bir vakıa-i sâdıkada görüyorum ki:
Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağı`nın altındayım. Birden o dağ, müdhiş infilâk
etti. Dağlar gibi parçaları, dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım
ki, merhum validem yanımdadır. Dedim: “Ana korkma! Cenâb-ı Hakk`ın emridir; o
Rahîm`dir ve Hakîm`dir.” Birden o halette iken, baktım ki mühim bir zât, bana
âmirane diyor ki: “İ`caz-ı Kur`anı (Kuranın mucizelerini) beyan et.” Uyandım,
anladım ki: Bir büyük infilâk olacak. O infilâk ve inkılabdan sonra, Kur`an



etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya Kur`an kendi kendine müdafaa
edecek. Ve Kur`ana hücum edilecek, i`cazı onun çelik bir zırhı olacak.…”

…………

Acı olan böyle bir zamanda enayilikle aynı kefeye konulan dürüstlüğü taşımak değil
birde bunun değerini ispatlamaya çalışmaktır.

Ve böylece akıp giden sözler. Rüyayı bırakıp hayata döndüm.Kimse kalmamıştı
binada çalışanlardan.Çaresiz saat 1’i, mesainin başlamasını bekleyecektim. Genel
müdürlük binasından dışarı çıktım. Benim gibi sınava başvuru için geldiğini tahmin
ettiğim aç kurt gibi etrafta dolaşan gençten birkaç tip gözüme çarptı. Buralarda
durulmaz dedim. Ana caddeye çıktığımda cehennemi sıcak ensemde boza
pişirmeye başlamıştı. Ağır ağır yürümeye başladım. Kısa kollu beyaz gömleğim ve
gri renkli keten pantolonum bu sıcağa karşı tek silahımdı. Ama bu sıcakta demirden
tanklara karşı plastikten kılıç gibi bir şeydi. Ya kayışıma ne demeliydi? Kendini
taşımaktan acizken pantolonumu nasıl taşıyordu hayret. Kayıştaki delikler iyice
büyümüş aralarında bir mesafe kalmamıştı. Neredeyse koptu kopacaktı, evdekiler
görmesin masraf olmasın diye saklayıp gizlemek için çok uğraşıyordum. Caddenin
sonuna gelmiştim. Buram buram terlemiştim. Silmekle bitmiyordu. Alnımdaki
boncuk boncuk ter taneleri süzülerek enseme oradan da ta belime kadar akıp
gittiğini hissediyordum. Kötü kokudan elerler miydi beni acaba? Yok canım yoksa
yani dünya tarihinde bir ilk olurdu böyle bir şey. Bir sağa birde sola baktım.Şöyle
kliması olan bir pastaneye yada beni serinletecek bir kafeye girmem imkansızdı.
Sebeb malum; cebimdeki para ancak eve dönüşe yetecek kadardı. Yürümeye
devam ettim. Bir parkın kenarında büyük ağaçların gölgelerinden geçerken adeta
bir duşa girmiş gibi serinledim. Ağaçların gölgeleri bir vahaydı bu kavurucu sıcakta.
Durakladım ve sessizce birkaç saniye bekledim. Parka doğru baktım. “Hay bunları
dikenlerden Allah bin razı olsun” dedim. Gölgelik bir yer bulup mesainin
başlamasını bekledim.

Saat 1:15’ti ama sınav için başvuru evraklarını alacak hiçbir görevli ortalıkta yoktu.
Devlet dairesi böyledir işte saat 12’ de ki çıkışı beklemezler hemen kaçarlar geri
dönüşte de tam zamanında gelmeleri gerekirken iyice gecikirler. Birden koridorun
ucundan kambur bir adam çıktı ve her iki yanında da yardımcıları olduğu belli olan
iki kişi, kucaklarında evraklarla telaş içerisinde, adamın peşinden koşturuyorlardı.
Koridorun yarısına geldiklerinde durdular. Kambur adam sağ tarafındaki görevliyi
bir odaya sokup sen burada dur ve işlere bak gibi bir işaret etti ve yanımızdan
“Çekilin ülen sinekler,sizde kim oluyorsunuz” tavrı ve edasıyla da geçip
gitti.Koridorda 10-15 kişiydik.Şaşkınlıkla birbirimize bakarken odaya giren memur
kapıda belirdi ve bize doğru seslendi;

-Sınava girecekler,buraya!

Büyük bir gürültüyle odanın önüne doluştuk. Memurda yıllardır bu fırsatı
bekliyormuşçasına hepimizi fırçaladı;



-Yavaş!Yavaş! Kardeşim, nasıl okul okudunuz siz (Okul değil ahırda yetiştiniz siz
demek istiyor yani) girin,girin sıraya (Hah şöyle bu yaştan sonra bir daha askerlik
yaptırırlar adama) geçin şöyle.

Kuyruğa girdik. Müfettişlik sınavlarına bayanların pek başvurduğunu görmemiştim
ama burada sınava başvuranların yarısı bayandı. Şu birkaç saatlik bekleme
sırasında, fısıltı gazetesinden duyduğuma göre genel müdür “ne ya burası erkekler
kulübüne dönmüş birazda bayan çalışanımız olsun da gözümüz gönlümüz açılsın”
demiş. Bu yüzden bayanlar içinde özel kontenjan açılmış. Herkes gibi bende sıraya
girdim başvurmak için. Nedense sınav başvuru odasına girenler genelde içerde
biraz bekledikten sonra çıkıyor ama hiçbiri uzaklaşmıyordu. Koridorda öylesine
bekleşiyorlardı. Sanki ne olur ne olmaz, hiçbir şey kaçırmayalım havasındaydılar.
Bir şeyler olduğunu sezinlemiştim. Sıra bana gelince içeri girdim. Memur elimden
evrakları aldı ve tek tek inceledi. Birkaç kağıt imzalattıktan sonra yüzüme bile
bakmadan elime birkaç sayfalık broşür gibi bir şeyi “Al da git” der gibi tutuşturdu.
Kâğıtlara şöyle bir baktım. En son sayfadaki mühür dikkatimi çekmişti. Ve birde
tam kapıdan çıkarken sınavdan bahseden bir madde. Dikkatle baktım. Sınav tarihi
bugünü gösteriyordu. Evet, sınav bugündü. Şaşkınlıkla memura döndüm,

-Pardon burada, sınav tarihinin bugün olduğunu yazıyor?
-Doğrudur.

“Doğrudur mu” dedim içimden. Ulan densiz,tipsiz alçak herif ne demek doğrudur
sen verdin ya bu kağıdı,demek kağıda bakmayıp cebe atıp evin yolunu tutsak boşa
çıkacağız. Neyse “ya sabır” çekip koridorda beklemeye başladım ve sınava
başvuranların neden ayrılmadığını şimdi daha iyi anladım.Belli ki aramızda
torpilliler vardı ve müfettiş yardımcısı alma işini de kaşla göz arasında bu gün
burada bitireceklerdi. Yahu insan başvuru odasından çıkınca “arkadaşlar sınav
bugünmüş” demez mi? Sen niye demiyorsun diyeceksiniz, işte benimkisi öfke.
Sinirden bir şey söyleyemez haldeyim şimdi. Lanet olsun bu memlekete diyeceğim
Madem torpilliler vardı senin ne işin var burada diyordum kendi kendime. Kimi
arasaydım ya da aratsaydım acaba? Evdekilerine söylememiştim ama şimdi
söylesem fakat yoo bu sınavı kaybedersem eve bir bozgun haberi daha vermek
istemiyordum. Dur bakalım. Allah büyüktür.

Kazandıkça kendini kaybedenlerdense kaybettikçe kendinin kazananlardan olmayı
tercih ederim. Aslında sahip olduğunu zannettiğin şeylerin sana sahip olduğunu
görmek, ne kadar aciz olduğunu gösteren olaylar ve yenilgiler silsilesi işte tüm
bunlar insana daha çok huzur verir.

Başvurular bitince memur odasından çıktı ve

-Arkadaşlar yazılı sınav yukarıda, seminer odası var, orada yapılacak 2. Sınav da
arkada, depo var, büyük,orada yapılacak dedi.



Herkes belli belirsiz ve mıymıntılarla dolu bir ses sağanağı halinde sınav yerine
hareket etti.

-Kalem kağıd verilecek mi dedim memura. Memur şöyle bir durdu ve sanki anasının
nikahını istemişiz gibi ters ters baktı.

-Yukarıda söylerler size.

Kapıyı yüzüme kapattı. Plan bir buydu demek ki. Sınav tarihini öne çek ve kalemsiz
gelenleri ele. Kalabalığa katılmış su gibi ilerlerken sağ tarafta küçük bir çay ocağı
gördüm. Çaycıda benim gibi gariban birisine benziyordu. E garibanın halinden de
gariban anlar demişler.

-Pardon birader sınava geldik, acil oldu bir kalem lazımda bana, kurşun?
-Tam yerine geldin. Burası devlet malzeme ofisi .
-Ee kalem var mı?
-Arkadaki depoda binlerce. Bekçi amcalara sen bir şeyler verirsen hani anlarsın ya
o biçim onlarda seni görürler, deyince kan beynime çıktı. E serde yiğitlik ama ne
demiş atalar; “Yokluk yiğitliği bozar”. Bende bu ahlaksız teklifi gülümsemeye verip
sırıtarak sordum;
-Yok ya onların istediğinden bizde yokta harbiden bana bir kalem lazım.
-Senin kurşun kalem yazmıyor mu artık?
-Anlamadım? Ne dediniz?
-Yok yok bi şey yok,aha al şunu.

Gözüyle tezgahın üstündeki kurşun kalemi işaret etti. Sırıtıp duruyordu imalı bir
şekilde.Bende nazikçe aldım.

-Bi ücret?…
-Gerek yok. Ne olur ne olmaz bakarsın müfettiş olursun o zaman sen bana kıyak
geçersin.
-Peki, sağol sınav bitince getiririm, teşekkürler.
-Gerek yok kardeş.
-Peki sağol.

“Silgi” diyecek oldum ama buna da şükretmeliydim. Hata yapma payım yoktu artık.
Sınav kâğıdına cevapları ya da şıkları yazar sonra temize çekerdim. Gözden
kaybolmakta olan sınav kalabalığının peşinden koşturarak gittim. Demek müfettiş
yardımcısı olursam kıyak geçerim he? E hadi bakalım inşallah.

Sınavı bir saat içerisinde başlatıp bitirdiler. Klasik sorulardı. Aşağıdakilerden
hangisi bir kamu kuruluşu.. Atatürkçülüğün en önemli.. Lütfen laikliği
tanımlayınız.. Sanki “Amaan oyunun sonu belli ne diye oyalanıyoruz verin sınav
cevaplarını da sözlüye geçip adamlarımızı alalım, sonra da işimize gücümüze
bakalım” havası hakimdi salonda.



“Aykadaşlay” dedi “R”leri söyleyemeyen bir memur, “İkinci sınavınız yan binadaki
depoda. O sınavla beyaber değeylendiyilecek bu sınavınız”

“BEYABER” mi? E ikinci “R” nasıl çıktı peki öyleyse? Asıl kumpas burada ha? Belli ki
adam kimliğini vermek istemiyor. Hani sınavda torpil vardı iddiası ortaya atılınca
müfettiş gelirse sınava girenlerin beyanatından “R” leri söyleyemeyen adamı
arayacaklar e sonra tabiî ki bulamayacaklar, bulunsa da; yok ya müfettiş bey
bakınız bu “r”leri güzel söyleyişimden dolayı bendeniz TRT spikerliği teklifi bile
aldım deyip sıyrılacaktır, baksana herifçioğlu bal gibi söylüyor “r”yi ama kimsede
bunun farkında değilmiş gibi oyunbozanlık etmeyelim havasında sesini çıkartmıyor.

………

Bir zamanlar hırslandığımız ve uğruna ağladığımız şeyler bir çikolata parçası ya da
misketler şimdi büyünce ne komik? Peki ya şimdi hırslandığımız şeyler? Onlar için
hırslanmanın komikliğini ahirettemi anlayacağız yada bu dünyada, bu dünyanın
faniliğini anlayan bir bakış açısıyla mı?

Ya ol ya öl günüydü bu gün. Bu işi almalıydım. Bu sınavı birincilikle
kazanmalıydım.Ya olmazsa ya başaramazsam…Tüm bunlara rağmen içimde nedense
bir ümit ışığı doğmuştu. Çünkü nasipte vardı ki bu sınavı kazanmak buraya tam
sınavın erkene alındığı bir günde gelmiştim Allah’tan. Hem illa işe alınacak herkes
torpillimi olacaktı aradan da benim gibi birkaç tane torpilsizi alırlardı herhalde
sınava şaibe karışmasın diye. Şöyle bir kalabalığa baktım. Kimler torpilli olabilirdi
acaba? Şu sarışın çocuk ya da köşedeki takım elbiseli ya da herkese gülücükler
saçan espriler yapan şu dalyan gibi adamlığa yeni adım atmış genç? Şu kırmızılı kız
pek fettan bir şeye benziyordu.

‘Buraya beni genel müdür yapın’ dese yaparlardı valla. Türkiye cumhuriyeti burası
belli mi olur? Birde orta boylu, güzel mavi desenli gri bir etek giymiş, gözleri
sürmeli, kirpikleri rimelli kız. Huzursuz gibiydi ama torpilli olupta acaba son
dakikada bir yamuk yermiyiz diye kıvranıyordu sanki. Yanında ise kısa boylu minyon
tipli ama şirin mi şirin bir başka kız. İnsanın bırakın ya bu kızı sırf tatlılığından
sınavsız işe almanız lazım diyesi geliyordu insanın. Değirmi bir çene, plastik yapma
bir burun hani oyuncak bebeklerden alınıp konulmuş o sade, duru, güzelim yüzüne,
pürüzsüz bir yanak ve beyaz akın içerisinde siyah bir yakut gibi duran iri gözleri.
Sonra onların yanına kısa boylu, bıyıklı, zayıf mı zayıf çelimsiz birisi yanaşıp bir şey
söyledi ve aynı hızda ayrıldı. Kız sadece başıyla tamam demişti.

Kimdi bu? Benden yaşlı tek kişiydi. Acaba içeride adamları mı vardı? Bir tüyo mu
vermişti? Kendi çapında bir çapkındı da kıza laf mı atıyordu ya da yalan yanlış
bilgiler mi veriyordu milleti şaşırtmak için? Birkaç kişiyle daha öylesine laflaması
dikkatimi çekti. Sanki üzerine toplanması muhtemel şüphe dolu bakışları
dağıtmaya çalışıyordu. Ve parliament gece mavisi(Star TV’nin kültür dağarcığımıza
hediye ettiği bir kelimedir lütfen kabul ediniz) mavi bir gömlekli gençten bir çocuk
pantolonunun arka cebinden bir tomar kağıd çıkartınca bakışlar ister istemez ona



yöneldi birden. Sınav sorularını önceden cebellezimi etmişti? İçeride dayısı vardı
da “aman yeğenim sorular bunlar,sakın ama sakın kimselere gösterme yoksa beni
yakarsın ben önemli değil de memuriyetimi de yakarsın” demişti de bir an
dalgınlığına gelip cebinden mi çıkartıvermişti? Fırsat bu fırsat deyip birkaç kişi
yanaştı mavi gömlekli çocuğa. Etrafını çoktan çevrelemişlerdi. Bize yer kalmamıştı.
Öylece bekleşirken birden bomba gibi patlayan bir ses gergin ortama tuz biber
kattı. Bir kızın kol saatiymiş. Kol saati ama maşallah neredeyse büyüklüğü duvar
saatine yakın.

Kolundan çıkartırken düşürmüştü belli ki. Sivilceli,uzun burunlu,gözlüklü bir kızdı.
Güzel olsaydı kırk kişi o saati yerden alıp ona vermek için takla atarak fırlardı ama
ah bu alçak erkek milleti yok mu? İşleri güçleri güzelliğe tapmak. Ne ararsan sen
O’sun demişler ama ne anlamda. Ekmek ararsan sen o’sun sana ekmek verirler,Can
ararsan sen o’sun sana can verirler demiş ya Mevlana. Yok ama bu örnek olmadı be
burada. Sende ne yoksa sen onu ararsın. Doğrusu bu mu acaba? Şimdi şu sınav
öncesi heyecan yapmayalım diye etrafımızı rasat ederken felsefeye mistik
dünyalara atılmaya gerek yoktu, otur oturduğun yerdeydi yani. Bir meşale bir deniz
feneri yokmuydu ya rab şu çaresizlik anımda ama yoo şükürler olsun daha ne
olacaktı, rabbül alemin kapıyı açmış tam sınavın olacağı gün katakulliye uğramamı
engellemişti. Ya yarın gelseydim sınav evrakını vermeye? Sınav oldu bitti, alınan
alındı denilseydi?

Gerçi kimbilir benim gibi ne garibanlar yarın, öbür gün sınava başvuru için gelince
şok olacaklardı ama ne yapsaydım yani acımasız bir dünyaydı ve bu gayr-i meşru
duruma evet demiştim bende herkes gibi. Hepimiz gemisini kurtaran kaptandık. Ve
herkeste bu tatlı yağmanın öncesinde ‘Sizin yaptığınız bu şey haksızlık, böyle
aniden sınav tarihi önemi alınır?’ diye itiraz edecek ne bir hal ne de bir tavır vardı.
Koridorda bir koyun sürüsü gibi uzun bir süre bekledik. Dışardaki sıcak hava
duvarlardan geçip içeride yüzlerimizi yalıyordu. Kıpırdasan sıcak bir dalga
çarpıyordu insana. Kıpırdamamak en iyisiydi. Merdivenlerden ağır ağır inen bir
ayak sesi duyulmaya başlandı. Sağa sola dağılmış, yere çömelmiş, ayakta konuşan
herkes merdivenlerden gelen bu ayak sesine doğru toparlanıp beklemeye başladı.
Belli ki bu ayak sesinin sahibi her kimse, attığı her adımla kendini belli edip
‘Toparlanın bre gafiller ben geliyorum’ havası vardı. Çıka çıka bir bekçi çıkmasın
mı? Gri renkli resmi elbisesi içerisinde palabıyıklı bir bekçi. Sanki bıyıkları
takmaydı ve bir tiyatro sergileniyordu burada. Gülmemek için kendimi zor
tuttum.Elinde bir dosya kağıdı ve büyük ihtimal ikinci sınava hak kazananların
isimlerinin olduğu bir listeydi bu.

- Argadaşlar geçmiş ossun. Adlarını ohuduglarım şööle yanıma gecsin.

Bekçi ağır aksak okumaya başladı. Yalan yanlış okuyordu isimleri belli ama herkeste
bu hayvanı ürkütüp işimizi sekteye uğratmayalım havasında dinliyordu kendisini.
Benim soyadımı yanlış okuyunca bu pandomime bir son vermek için bekçinin
yanlışını düzettim. Şöyle kan-revan içerisinde zar-zor okuduğu kağıttan başını
kaldırdı.Terliyen alnını sildi,



-Biz ne dedih?
-Yok düzeltim dedim.
-Düzeltim he? Beyzadem sana esgilerin bir sözünü söylicem, esgiler ni dimiş?
Şöyle bir baktım bekçiye. Ardından ya bir nara yada defol git fırçası beklerken ‘ya
sabır’ çekip ‘ne demişler’ anlamında başımı salladım.
-Ni dimişler? Hı?

‘Ne demişler ki’ anlamında bir daha başımı sallayınca ‘seni gidi cahil herif’
dercesine gülümsedi. Bilememiş ve rezil olmuştum ya bu zevk ona yetmişti. Hani
bu taktiği eskiden beri bilirdim. Özellikle tahsil yönünden sizden düşük bir bey
amca yada cahil birisinin sizi ölçmek için sorduğu böyle saçma sapan sorular vardır
ya;Örneğin Öz yiğidmisin es yiğidmi?, Damda kap kaparlar sonra ne yaparlar? İki
parmak eşit olunca ne olur? Ayak ayağa eşit olunca göğe ne olur bilirmisin?. Zaferi
kazandım diyen neye gaybetmiş? İnsan insana bagmış.. bagmış.. sonra ni dimiş?
Dirgenin eğriliği niçindir? V.s. v.s Yani dünyanın en dahi adamlarını getirseniz
saçmalayacağı bu sorular karşısında çaresiz bön bön bakarsınız. Ve bekçi dayı o inci
denizinden manalar fışkıran dudaklarından bana tarihi bir gol attı;

-‘Tahsil cehaleti alır eşşehlik bagi galır’ demişler…

‘Allah razı olsun’ deyip ismi okunanların yanına geçmek düştü bana da. Fakat
yanına yaklaştığım kişilerin benden biraz uzak durmaya çalışmaları da gözümden
kaçmadı değil. Ne de olsa mimlenmiş ve asi bir kul oluvermiştim devletlü
hazretlerünün karşısında.

Ne de olsa mimlenmiş ve asi bir kul oluvermiştim devletlü hazretlerünün
karşısında.Bu arada sinirli olduğu her halinden belli olan bir başka bekçi,
merdivenlerden koşar adım inerek yanımıza kadar geldi.

“Daha ne yapıyorsun burada be, hödük! Bi kağıdı okuyamadın demi, bu sıcakta
millet bekletilir mi?” diye söylenerek geldi bekçi dayımın yanında durdu. Bizde
‘hah hele şükür halden anlayan bir insan evladı geldi diye içim içim sevinirken
peşinden söylediği lafla bizi tam bir parya psikolojisine iten son tekmeyi vuruverdi,

- Bekletilir mi he!? İçerde yazık sınav komisyonuna, genel müdür yardımcımıza..
soğuk su ayran yetiştirmekten imanımız gevredi. Adamcağızlar bekliyor. Ver bakim
şunu.

Bize biraz önce hava atan bekçinin tüm forsu yerle bir olmuştu. Belli ki biraz genç
belki kıdemce de kendisinden birkaç basamak daha düşük olan bu bekçi, sanki iş
yerinde gösterdiği zekası,kıvraklığı, hazırcevaplılığı ve bitirimliliğiyle bizim bekçi
dayıya çok fark atmış ve bunun içinde sanki ona otomatik olarak istediği gibi
davranma hakkını kazanmıştı . Hani oyun masasında dörtlünün en saf ve en zayıf
halkası vardır ya kaybetmeye mahkum tipler, işte o adam elindeki kağıdı
okumaktan aciz bu bekçi dayımdı.



-Ulan hem istersin hemde.. ver şu kağıdı,git, Ahmet beye bi soğuk su yetiştir!
Bekçi dayı kendinden beklenmeyecek bir çeviklikle bozuntuya vermeden göbeğini
oynata oynata fırladı gitti. Yeni gelen bekçi hızla isimleri okudu ve birkaç kişi
dışında hepimiz peşine takıldık. İçimizden en cesuru yani ben sordum;

-Nereye gidiyoruz şimdi?
-Havai adalarına.
-Tam gün mü yarım pansiyon mu?

demek geldi içimden ama kendimi zor tuttum.

Ve ikinci sınav. Başladı başlayacaktı. Bu ikinci sınav dedikleri kırk yıl düşünsem
aklıma gelmeyen bir sınav türüydü. Adı ‘Fiziki temas yeteneği’. Neye temas mı? Ne
mi yapacaktık? Yerde şınav, havada mekik filan değil. Ufak yük araçlarıyla deponun
ortasına yıkılmış ve adlarımıza göre numaralandırılmış kolileri kaldırıp taşıyacaktık.
Beş kişilik komisyon üyeleri sandalyelere oturmuş kucaklarında not verecekleri
kağıtlar, tam ortalarına konulmuş bir sehpa ve bu sehpanın üstünde yığılmış yarısı
dolu yarısı boş su şişeleri, boş çay bardakları ve sağ taraflarından üfleyen ayaklı bir
pervane . Hepsi kravatsız, ceketsizdi. Tüm komisyon üyelerinin erkek olması
kızların işine yarayacak bir durumdu. Dur bakalım Allah kerim madem ki koli
kaldırma üzerine bir imtihan herhalde içlerinden hiç biri bizim kadar güçlü
olamazdı. Kızların kontenjan fazlasını eledik böylece. Eledik mi acaba?

Tuu bismillah deyip ellerimi tükürükledim. Er meydanına atılan pehlivan gibi
kutuma doğru yollandım. Bıraksalar el,ayak dahil her türlü peşrevi çekeceğim. Beni
zafere götürecek kutucuğumun yanına geldim. Kutucuk dediğime bakmayın şöyle
bir metre boyunda yine o civarda da bir eni vardı. Bıraksalar sarılıp kaldıracaktım.
Zafere giden yolda kim tutabilirdi beni? Arkadan bir görevli seslendi.

-Herkes gördü mü, kutuların üstünde adınız yazılı, şimdi geri çekilin balkonlarda
bekleyin!

……..

Bizi iki gruba ayırıp deponun içinde, yer hizasında yapılmış balkonlara çıkarttılar.
Oradan “Fiziki Temas” sınavını izlemeye başladık. Depo değil daha doğrusu dev bir
ambardı burası. İsimler okunuyor kutuların yanına giden zannımca kolileri
kaldıramayacak gibi gözüken adaylara sınav komisyonu bir şeyler soruyordu. Şöyle
böyle konuşulanları duyabiliyorduk. Evet sesler geliyordu.Kimi adaylara kutuları
kaldırıp kaldıramayacağı soruluyordu. Koridorda beklerken dikkatimi çeken zayıfmı
zayıf bıyıklı tipe gözüm takıldı. Zavallı dedim içimden değil oradaki kutuları bir
kalemi bile kaldırmaktan acizdi. Kadın bileği gibi incecik bilekleri vardı. Kadın
demişken şu minyon tipli kız hani benim bu bıyıklı zayıf tipin yanaşıpta bir şey
söylediği o kıza ne demeliydi bırakın bu kolileri taşımayı şu an deponun ortasında
açık olan pervanenin acilen kapatılması lazımdı yoksa maazallah bu kızcağız



pervanenin rüzgârıyla kâğıt gibi uçup tavana yapışabilirdi. Ha bu arada bıyıklının
adı Sabriymiş. Kulağıma çalınınca öğrendim ismini. Adı gibi sabırlı bir adam belli
ki. Bana gelince en ufak bir endişem bile yoktu. Evet lise yıllarımda, fakültede
okurken harç parasını çıkartmak için ara sıra amelelik yaptığım olurdu. Belime ve
bileğime kuvvet işçilik mazimizde vardı. Eve gelen kömürü,odunu,ağır eşyaları da
hep bana taşıtırlardı gel de bir işe yara der gibi. Tüm bu işlerden kalan kas
kuvvetim yeterde artardı bu işe. Aklıma şimdiden zafer sarhoşluğunun verdiği
keyifle bir şiir gelmişti, ne diyordu şair `Yokum arkadaş kafanı banmakla varılan
hayatın tadına` sonrası güç kuvvet ve bilekmiydi neydi işte. Sınavdan önce sınav
komisyon başkanının açıklamalarını düşündüm de. komikti.

-Beyler bayanlar, iyi bir devlet malzeme ofisi müfettişi olmanın yolu kolilerle baş
etmekten çıkar. Biz bir koliyi kaldıramadığı için devleti ne zararlara sokan
müfettişler gördük. “Ne bu kardeşim madem böyle bir şey yapılacak gidin
kırkpınardan pehlivan seçin” diyenlerinizde olabilir ama bizim aradığımız kafa ve
bilek gücüdür. Siz verilen kağıdı imzalamayan, itirazı olan bu sınava girmeyebilir.
Herkesin ad ve soyadı,TC kimlik numarasıyla birlikte kaldıracağı kolinin üstüne
yazıldı,gördünüz binaenaleyh,filvaki efendiler.

Depoda tıs yoktu. Ne oluyor yahu nutuğamı başlayacaktı bu adam yoksa durup
dururken. Ama birden boğazını temizleyip kendini toparladı. Kimbilir ne özlemleri
ne hasretleri vardı içinde. Konuşmasına devam etti;

-Bütün kolilerin cinsi ve evsafı değişik olmakla birlikte ağırlıkları aynıdır. Bayanlara
bile iltimas geçilmemiştir.. dedikten sonra önümüze getirilen kağıtları alel acele
hemen imzalayıverdik. Görevliler bu kağıtları toplayıp kolilerin üstündeki isimleri
kontrol ettiler ve sınav süresince de ara sıra kontrole devam ettiler.Bir şeyler
dönüyordu ama anlayamamıştık. Tek tek çağrılıyorduk. İlk çağrılan aday koliyi
kaldırıp koyarken ya da içlerindeki malzemeyi çıkartıp sayarken pek başarılı değildi
zaten sonradan da anlaşıldı ki yanlış koliyi kucaklamış. Sınav komisyon başkanı çok
sinirlendi bu duruma nedense. Aday heyecandan karıştırmışım filan dese de
dinlemedi. “Daha ne yapabiliriz” gibi laflar etti. Herhalde kolileri dağıtıp
dökmeden açıp sayabilen müfettiş yardımcısı arıyorlardı. Doğruya, teftişte
sayılacak mal kolide mi değil mi? Kaç tane var içinde, nasıl teftiş edeceksin?

Öyle değişik şeyler vardı ki kolilerde tenis topundan benzin pompasına kadar. Ve
bıyıklı sıska tip çağrılıverdi. İkinci sıradaydı demek ki. Zavallı. Boyu kadar bir
koliye yöneldi. İsminin yazıldığı koliye yöneldi. Herkes utanarak bakıyordu. Belli ki
kaldıramayacak kaldırsa da götüremeyecekti. Verilen süre iki dakikaydı. Çocuk
kucaklar gibi kucakladı koliyi ve aman Allahım şak diyede kaldırıp yerine götürdü
malzemeyi ve tek tek kutuları dökmeden bozmadan itina ile saydı. Jüriye de
ayrılmadan önce bir reverans yapmayı ihmal etmedi. Minyon tipli kız da koliyi aynı
ustalık ve rahatlıkla yerine koydu. Tecrübeli miydi acaba? Bu işin bir sırrı mı vardı?
Şaşkınlıkla olan biteni izliyorduk.

Sonra çıkan adaylarsa kolilerini dökmeye düşürmeye başlamışlardı. Bu sefer herkesi



bir korku bir telaş almaya başladı çünkü çağrılan adaylar-arada birkaç istisna
oluyordu- kolileri sayım için açtıklarında ya malzemeler saçılıyor ya da kaldıranlar
konulması gereken yere ağırlıktan dolayı götüremiyorlardı. Güçlü kuvvetli bir
Müfettiş yardımcısı adayı koliyi rahatlıkla kaldırıp götürecekti ki kolinin altı açık
olduğu için yerlere saçıldı kalemler. `Olur mu böyle şey` diye itiraz edecek oldu
sınav komisyonuna. Komisyonda büyük bir keyifle `Bu da sınavın bir parçası insan
kolinin altına bakmaz mı kaldırmadan önce delik mi açık mı kapalı mı ? Devlet
malına zarar mı vermek istiyorsun, hadi döktüğün şey yere düşünce alev alan bir
malzeme olsa bunun cezası kaç yıllık kürek mahkumiyeti biliyor musun` diye de
dalga geçmeyi ihmal etmiyorlardı. Kolileri kaldırmaya giden herkesi ayrı bir tuzak
bekliyordu adeta. Beş altı kişi kalmıştık. Koliler üst üste yığılmaya başlamıştı.
Heyecanla sıramızı bekliyorduk. Herkes kan,ter içinde dönerken aklıma minyon
tipli kız geldi. Solumda duruyordu ve zerre kadar terlememiş halde balkona gelip
yanımda durmuştu.

-Şey pardon kursuna filan mı gittiniz bunun, dedim.

Bana şöyle bir dönüp baktı. Gülümsedi.
-Yok, kaldırdım.
-Erkek olsan kimbilir ne yapardın sen, demek geldi içimden ama yine de
dayanamadım ve sordum;
-Hani erkek arkadaşlar bile kan-ter içerisinde taşırlarken siz gayet rahat…okunup
üflenecek bir şey varsa…
-Nasııl?
-Yok,yok bi şey yok.Tebrikler.

Hadi senin ismin okunuyor dedi birkaç kişi, bunlar başarısız olan arkadaşlardı ve
“sende git de belanı gör der” gibi bakıyorlardı.

Besmele çekip balkondaki birkaç basamaklık merdivenden aşağı indim. Deponun
zemininde çevik hareketlerle hızla ilerleyip jürinin önünde hafifi bir reverans
yaptım. Sanırsın podyuma çıktım. Birkaç kişinin gülme sesini duyar gibi oldum ama
şimdi işe konsantre olma zamanıydı. Ve biliyordum bu gülüşmelerin sebebi de
benim moralimi bozup ekarte olmamı sağlamaktı. İsmimin yazılı olduğu koliye tam
bir ciddiyet ve büyük bir kararlılıkla yöneldim. “Bravo” diye birkaç alkış sesi geldi
ve arkamdan bir ses duydum.Komisyon başkanının aşırı sıcaklardan
mayhoşlaşmış,cılız sesiydi;

-Aman dikkat et evladım. Kaldırdıktan sonra lütfen şu ilk sıradakilerin üstüne koy.

“Gel de sen koy moruk” diyesim geldi içimden. Şöyle bir baktım. İlk sıradaki
kolilerin yüksekliği bir-bir buçuk metreydi yaklaşık. Yükseklik biraz fazlaydı.
Haksızlık bu diye itiraz edecektim ama yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmiştik bu işin,
denizi bulandırmaya oyunu bozmaya niyetim yoktu hem ne kadar ağır olabilirdi ki
bu koli.



Parmaklarımı birbirine geçirdim ve iki kolumu ileri uzatarak hem gerildim hemi de
parmaklarımı çıtlattım. Çocukluğum aklıma geldi ama boş ver şimdi çocukluğunu
dedi içimdeki ses, “asılma zamanı, işte şans, işte iş” diyordu. Eğildim ilk önce
hafifçe altını yokladım kolinin. Sanki bubi tuzağı yokluyordum. İyi, sağlamdı. Şöyle
bir kavradım, bir daha kavradım.Mıh gibi yere çakılıydı.Yoksa kaldıramaayacaak.
tıım.
Üf be bu ne ağır şey. Civa doldurulmuş aküler mi var yoksa e hani hepsi aynıydı
kızlar bile kuş gibi kaldırırken, Dur bakalım. Kızlardan aşağı kalacak halim yoktu
ya. Birde onlara mı rezil olacaktım. Göz ucuyla minyon tipli kıza
baktım.Yanındakilere gülerek bir şeyler söylüyordu.Düpedüz benim aciz duruma
düşüşümle dalga geçiyorlardı kendilerince. Size pabuç bırakır mıyım ben. Var
gücümle bir nara patlatarak sıkıca kavradım koliyi ama kaldıramadım ve sonra ağır
ağırda olsa kaldırmayı başardım.

”Ulan ne ölüsü bu be?” diyesim geldi jüriye. Çok ağırdı. Belim küt dedi. Sanki
belimdeki bir kemik yerinden çıkıp etime batmaya başlamıştı ama
bırakmamalıydım altı üstü bir iki metre götürüp ilk sıradaki dizilmiş kolilerin
üstüne koyacaktım. İndirip bir daha mı kaldırsam dedim, acaba puanımı düşürüp
beni elemeleri için bir koz mu vermiş olurdum sınav komisyonuna? Salonda çıt
yoktu. Sanki bir mucize izler gibi bana bakıyordu sınav komisyonu. Ve kayışım,
evden çıkarken başıma bir iş açar mı dediğim kayışım yavaşça sıyrılmaya başladı.
Evet ilk önce kayış sonra pantolon yere düşecekti.Ee sonra? Sonrası malum,
mağazalar fora. Belimi hafif büküp göbeğimi ileri çıkartım ki kayış düşmesin pardon
pantolon ve böylece hoş olmayan görüntüler vermeyelim millete. Hafif bir
hınklama sesi eşliğinde iki büklüm ıkına sıkına ilerlerken jüriden heyecanlı bir ses
yükseldi;

-İlginç bir taşıma stili,bravo ki bravo!

Kimin bağırdığını anlayamadım. Gözlerimi zar zor açıp önüme bakıyor ağır ağır
adımlarımı atıyordum. Tebrik, takdir dinleyecek vaktim yoktu. Ağırlık her tarafımı
öyle bir sarmıştı ki kımıldayacak halim yoktu ama son bir gayretle tüm gücümü
toplamak için kendimi iyice sıktım, zar zor bir kaç adım daha attım. Alnımdan şapır
şapır sel gibi akan terler gözlerimi yakmaya başlamıştı. Kucağımdaki koliyi hızlı
götürüp bir an önce kolilerin üstüne atmak istiyordum ama bacaklarım zangır
zangır titremeye başladı. Kolinin elimden kayıp gitmemesi için dua etmeye
başladım. Alnımdan omuzlarıma dökülen terlerin belimden aşağı ılık ılık aktığını
hissediyordum. Nefessizlikten ölecektim. Hayatımı, geleceğimi, ümidimi adeta
çocuğumu kucağımda taşıyordum. Bırakmamalıydım az kalmıştı. Devrilip
devrilmeme arasında giden bir yalpalamayla üst üste yığılmış kolilerin yanına
ulaştım Son bir gayretle koliyi iyice kaldırıp küt diye koydum ama hay koymaz
olaydım. Koyduğum kolinin hemen üstündeki kutudan ıstampalar, taş gibi ağır
krikolu mühür makinaları hızla üstüme döküldü ve bir tanesi tam sağ gözümün
üstüne boksör yumruğu gibi indi. Sanki birisi vardı orada ve mühür makinasını hızla
gözüme vurup kolilerin arkasına çekilivermişti hemen. Sövmemek için kendimi zor
tuttum. Koliyi bıraktım,belim bükük o halde öylece durdum.Kendimi yana atıp



başka bir koliden zor tutundum ama ama.. tutunduğum koli hafifçe kayıp
yamuldu., bir dakika önce çektiğim onca acıyı sıkıntıyı birden unuttum. O yamulan
koliye konsantre oldum. Evet elimle tutunmaya çalıştığım koliye dikkat kesildim ve
hemen kendimi toparladım. Şöyle hafifçe doğrulup üzerinde kimin isminin
yazdığına baktım, üzerinde Sabri Cankuzusu yazıyordu.. İçi boştu bu kolinin,içi
boş.. Boş küçük kutulardan oluşmuştu. Ve bıyıklı ufak tefek o adama Sabriye doğru
baktım hemen ve anında benden bakışlarını kaçırıp başını hafifçe öne
eğdi.Arkasından o minyon tipli kız.Sizi gidi namussuzlar dedim içimden. Hey gidi
dünya hey demek onlara boş bize dolu koli he? Birden komisyondan da birkaç
kişinin endişelendiğini hissettim ve içlerinden birisi “aman sus” dercesine belli
eden bir ses tonuyla atıldı;

-Tamam çok güzel saymanıza gerek yok.Bu sıcakta bu azim.
-Geçtin evladım dedi komisyon başkanı ve arkasından bekçilere seslendi;
-Bi şeyler getirin sayın müfettişime! Buz-muz!

Sinirim boşaldı boşalacaktı ki kendimi zor tuttum ve nedense “müfettişim” lafı
içime bir mutluluk doldurdu. O kadar çektiğim acı,rezillik son dakikada gördüğüm
ihanet ve alçaklık..Hepsini unutturdu komisyonun başkanının bir cümlesi. Alacağım
maaş,eve vereceğim müjde, bu iş sayesinde göreceğim itibar.. Zar zor doğrulup
hafif bir baş selamıyla elimle sağ gözümü tutup balkona ağır adımlarla çıktım.
Belimde sanki bir boşluk oluşmuştu . Ya gözüme ne demeliydi çok mu şişmişti ne
kadar morarmıştı bilmiyordum yalpalıya yalpalıya çıktım balkona. Neticede işi
kapmıştım. Balkonda beni bekleyen birkaç kişi tebrik etti. Bekçiler beni içeri alıp,
genişçe bir odaya oturtturdular. “Buz bulamadık ama şunu al koy” diye ıslak pamuk
getirmişlerdi. Acıyla içim içim inleyerek koltuğa büzüşmüş halde sınavın bitmesini
bekledim. Yanıma gelen bekçi yarım saat sonra sonuçların açıklanacağı söyledi.

Yarım değil ama yaklaşık bir-iki saat sonra bekledikten sonra sonuçların
açıklandığını tahmin ettim. Bana haber veren bile olmamıştı. İnleye inleye çıktım
binadan. Belli ki sonucun açıklandığı yer girişteki bekçi kulübesinin camıydı. Çünkü
sınava girenler kulübenin önüne yığılmış,camdaki bir listeye bakıyorlardı.
Sevinenlerde vardı üzülenlerde. Kalabalığın arasından uzanıp, sağ gözümü tutmuş
bir halde sol gözümle ismimi aradım. Yoktu. Bir daha taradım listeyi gözlerimle.
Yoktu. Kandırılmıştım. Evet orada bir çıngar çıkarmamdan koktuğu için yaşlı kurt
yani sınav komisyon başkanı bana, kazandın filan deyip içeri yollatmıştı, sözde
iyilik yapar havasında buz-muz filan getirin diyerek. Hemen dönüp etrafıma
baktım. Sabri denen ufak tefek herifle, o minyon tipli kız ortalıkta yoktu. Zaten
kazanacaklarını biliyorlardı,dururlar mıydı buralarda.Ve ilk öncede onları
çağırmışlardı doğru ya..sonrakiler.. itiraz sabrinin ismine baktım. Kazanmıştı. Emin
olmak için bir daha baktım.E herhalde kazanırdı boş koliyi,kolinin içindeki o boş
kutucukları kim kaldırıp taşıyamazdı ki..Hey gidi alçak dünya dedim.Bir sözlükte
dünya Arapça de-na kökünden yani alçak, düşük anlamındaki kelimeden gelir
diyordu.Deniyyet de aynı kelimeden geliyormuş yani alçaklık. Dünya buysa üstü
kalsın dedim. O bu değil de şu gözümdeki şişlik. Eve gidince nasıl izah edecektim
bunu. Hem anlatsam kim inanırdı ki tüm bu olanlara?
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