
BAŞIMIZA GELEN 

Bizim kuşağın çocukluğu mahalle arasında geçti… Bizim mahalledeki çocukluk ilişkilerini 
gözünüzde canlandırayım. Bizler 8 – 10 yaşlarındayız…. bir abi grubumuz var onlar 14 – 15 yaş 
grubu. Biz kendi aramızda oynaşıp – hırlaşıyoruz… Abiler kendi aralarında. Ağabeylerden biri 
bizim gruba bulaşıp duruyor… gıcık oluyoruz ama gücümüz yetmiyor… bir… iki… üç sonu 
gelmiyor… Birgün kafaya koydum bunu bozucam…Düşündüm taşındım…buldum.  

 Gıcık oğlan köşede dikiliyor… yerden kafam kadar bir taş aldım… gittim… belinin köküne 
koydum. Anında yere yığıldı… kıvranıyor… Beni gördü… göz göze geldik… bi de tekme attım… 
Hiç konuşma yok…galiba küfürleştik…Başladım koşmaya… düşünüyorum…şimdi ne olacak … 
Ne yapayım… bir süre kayboldum.  

………….. 

Ertesi gün öğrendim. 1) O gıcık oğlan “arkamdan küfür edip…beni arıyormuş” …. 
Abim’e durumu anlattım. Çok kızdı. 2) Halbuki abim o çocuğa “benden çok gıcıktı”. Şaşırdım 
…Hemen 3) “bana sahip çıkar” sanıyordum. Abiler grubundan başka bir abi’ye rastladım… 
durumu anlattım…dinledi…düşündü…bana “korkma” dedi. “Biraz ortalıktan çekil” dedi. 
Açıkçası daha çok korktum.  

………….. 

Abiler grubu aralarında konuşmuş…Abim anlattı. Çoğu beni suçlamış. Hepsinin tadı 
kaçmış… 4) Abimin hatrına “beni korumaya” karar vermişler ama “O gıcık oğlanı da 
sakinleştirmek lazım” inanırmısınız epey bir süre merak ve korku içinde yaşadım. Pencereden 
bakmadan sokağa çıkamadım… Aylarca sokakta arkamı kolladım. Bu arada bizim yaş grubu 
arkadaşlar arasında havam çok iyi …Ama Abiler beni görünce kafayı çeviriyor.  

………….. 

Birgün mahallede takılıyoruz…Günlerden Pazar …Babam da evde… Balkonda oturuyor… 
Bulunduğumuz yerden Babam’ı görüyorum… Babam’da beni görüyor.  

Arkamdan biri omzuma yapıştı….kafayı çevirdim O …O gıcık gülümsüyor…Dizlerim 
çözüldü…kalbim küt küt ediyor…Babamla göz göze geldik veya ben öyle sandım…Gıcığın eli 
omzumda. Silkelendim…omzumu kurtardım….Göz göze geldik.  

Gıcık 5) “Sen arkadan vuruyorsun…böyle alışma” dedi. Önce anlamadım… 
Donakaldım… Döndü yürüdü gitti… Kalakaldım. Ben de 6) “Ama sen de arkadan geliyorsun” 
dedim. Ben söyledim… Ben duydum. Koşa koşa eve gittim. Babam sordu…Her şeyi anlattım.  

………….. 

Babam dedi ki….O gıcık oğlan doğru söylemiş….Arkadan vurulmaz. Ama büyüdükçe 
göreceksin 7) “Bu dünyada arkadan vuran çok”  

……Ha bide şey dedi 8) “Bu dünyada…kendinden başkasına güvenme”  

………….. 

Şu RUS UÇAĞININ düşündürdüklerine bakın.  

İsterseniz altı çizili yerleri baştan okuyun.  

………….. 

 Durun hikaye bitmedi….O gıcık oğlan Abimden benim bisikleti istemiş.  

 Abim vermemiş tabii… 

 Şimdi bunlar da “Hatay’ı isterse” ne olur dersiniz. 

 Yine arkadan vurulmayalım…vesselam. 


