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Rıza Bey ’ in kulaklar ı  
çın çın çınlıyor

Rıza Hoşgörü cebinden beyaz bir kâğıt çıkardı. Üs-
tüne, “Boyuna çizgili pijamalaRı, enine çizgi-
lileRle yan yana koyalım! ” diye yazdı. Kâğıdı el-
bise dolabının kapağına yapıştırdı.

Evi, uyarılarla dolu renkli kâğıtlarla donatmıştı. 
İşlerin tıkırında gitmesi için yapıyordu bunu. Her 
yanlışı bir notla düzeltmeyi görev edinmişti.

“lütfen, seyRett iğin iz filmleRin sonunu 
anlatmay ın.”

“mus luklaRı s ı kıca kapat ın.”
“Beleş yok! çalışmadan kazanmayın ! ”
“lamBalaRı söndüRüRsen iz, ömüRleR in i 

uzat ıRs ınız ! ”
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Rıza Bey’de bitip tükenmek bilmeyen konuşma 
isteği vardı. Üstlerine kâğıt yapıştırarak eşyaları da 
konuşturuyordu sanki. Karısı Ayla Hanım’sa suskun-
du. Sorulmadıkça ağzını açmazdı.

Rıza Bey, ayda bir yemek yapma krizine girerdi. 
Kapısına, “aşçı çalış ıyoR” yazılı bir kâğıt yapıştı-
rır, mutfağı savaş alanına çevirirdi. Ortalık patlıcan 
kabukları, karnabahar parçaları, balık kılçıkları ve 
ekmek kırıntılarından geçilmezdi. Yumurta akları 
duvarlara sıvaşır, yerleri su basar, tencerelerin dibi 
kararır, kazalar kazalara neden olurdu. Ama yine de 
eşi Ayla Hanım, hiç konuşmadan, sabırlı bakışlarla 
onu izlerdi.

Rıza Bey’in ne yemek yaptığı, sonuna kadar an-
laşılmazdı. Sağa sola emirler yağdırır, tencerelere, 
sebzelere kızardı. Her hatasının sonunda, kendi dı-
şında bir suçlu bulmayı becerirdi. Neyse ki, ortalık-
ta suçludan bol bir şey yoktu: Üçkâğıtçı bakkallar, 
iyi ısıtmayan ocaklar, gevşemiş kabaklar, kartlaşmış 
patatesler...

Sonunda ortaya bir ürün çıkardı. Olağanüstü ça-
balara rağmen ona iyi bir yemek demek zordu.

Ama Rıza Bey işin kolayını bulmuştu. Servisi, üs-
tünde “Bunu da bulamayanlar var” yazılı tabaklar-
da yapıyordu.

Bir süredir kulak çınlamasından çektiği için key-
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fi kaçıktı. İçinden, yemek yapmak da gelmiyordu, 
duvarlara kâğıt yapıştırmak da.

Yerinden kıpırdamak bile istemiyordu.
Eşi Ayla Hanım, yeni notu elbise dolabının üs-

tünde görünce çok sevindi. ‘Rıza Bey iyileşiyor de-
mek,’ diye düşündü. ‘Epeydir yazmıyordu.’

Rıza Bey doktor doktor dolaşmış, ama bir türlü 
tedavi olamamıştı. Kulağının çınlamasından başka 
konuya yoğunlaşamıyordu. “Dışarıdayken hiçbir şey 
yok,” diyordu. “Ne zaman evin kapısından adımı-
mı atsam, kulaklarım çınlamaya başlıyor. Garip bir 
elektrik var bu evde.”

Evdeyken, hep bu konuyla ilgiliydi.
“Özellikle rüzgârlı havalarda çınlama artıyor,” 

diyordu.
Bu yüzden, oğlu Ali’nin, “Nüfus kâğıdım kaybol-

du!” diye bağırmasına pek aldırış etmedi.
“Nasıl olsa bir yerlerden çıkar,” diyerek sorunu 

ertelemeye çalıştı.
Ama Ali, “Ona ihtiyacım var,” diye tutturmuştu. 

“Ödevimin kapağına nüfus kâğıdımın fotoğrafını ko-
yacağım.”
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ali’nin ödevi  
ve köstebekler

Ali, beşinci sınıftaydı. Dönem ödevini hazırlıyordu. 
Öğrencilerden söyleşi, hikâye, film veya fotoğraf 
kullanarak herhangi bir konuyu anlatmaları isten-
mişti.

Ali cevap vermekten çok, soru sormaya istekli 
olduğundan, “söyleşi”yi seçti.

“Okulda bize sadece sorulara cevap vermeyi öğ-
retiyorlar. Oysa ben soru da sormak istiyorum,” diye 
tutturmuştu.

Ali’nin aklına o kadar çok soru geliyordu ki! Ka-
fasındaki sorular çeşitlendikçe, düşüncelerinde yeni 
kapılar açılıyordu.
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Öğretmeni Ali’nin bitimsiz soruları karşısında 
yorgun düşmüştü. “Sadece sorulanlara cevap ver,” 
demekten dilinde tüy bitmişti.

Bu ödevin ona iyi geleceğinden emindi. Ali bir 
anda yüzlerce soru sorma olanağına kavuşmuştu.

Her gün eline kâğıt kalem alarak annesinin pe-
şinde dolaşıyor, Ayla Hanım’ı soru bombardımanına 
tutuyordu.

Annesi Ayla Hanım, her soruya büyük bir keyif-
le cevap veriyordu. Suskun Ayla Hanım gitmiş, ye-
rine bambaşka birisi gelmişti.

Rıza Bey hayretle onları dinliyordu. ‘Meğer bi-
zim Ali neleri gözlüyormuş!’ diye düşünüyordu.

O gün Ali, aniden tuhaf bir şey soruverdi.
“Bahçedeki turp tarlasına neden gazoz şişeleri 

gömüyorsun?”
Annesinin cevabı basitti.
“Köstebekler toprağın altından gelip turplarımı-

zı aşırıyor. Şişeleri, ağızlarını yukarda bırakarak top-
rağa gömdüğümüzdeyse bunu yapamıyorlar.”

“Neden? Gazoz şişelerinden korkuyorlar mı?”
“Elbette ki, hayır. Rüzgâr esince, şişelerin ağzın-

dan ıslık sesine benzer bir ses çıkıyor. Bu ses, kös-
tebekleri kaçırıyor.”

Bu cevap Rıza Bey’i yerinden sıçrattı.
“Aman!” diye bağırarak dışarı fırladı; kulağını şi-


