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Bitmek Tükenmek Bilmeyen Askerlik Geyikleri 

 

          Her dönemin kendine özgü bir geyiği var malumunuz. Lise yıllarında yaptığımız 
liseliliklerini düşünün; çoğunu tebessümle hatırlarız, bazılarından utanırız. Üniversite 
muhabbetleri ile sınıf atlarız. Yurtta yaşayanın ayrı, evde kalanın ayrı geyiği olur. Kıymetini 
bilin üniversite zamanındaki muhabbetlerin. İş dünyasına girince nedendir bilmem, tadı 
tuzu değişir. İşin içine başka hesaplar girer. Kantinde gülerken gözlerinin içi gülen tatlı 
kızlar, plazalarda adeta hırs makinalarına dönüşürler. Biz erkekler nitekim daha basit bir 
model olduğumuzdan bu dönüşümden daha geç etkileniriz. Erkekler için iş dünyasına 
girmeden önce geyiğin tavan yaptığı son duraktır askerlik. Burası bizim için lise yıllarına 
geri döndüğümüz bir yer adeta. Yaşı 20 ile 34 arasında değişen liseliler düşünün 
(DÜŞÜNEMEDİNİZ) 32 yaşında adam, 2 çocuğu var, yaptığı hareketleri eşi görse tek celsede 
boşanırlar. İçimizdeki çocuk ölmemeli diyenlerdenim ama bu içindeki çocuğu dışarı 
çıkarmak değil, çok başka bişey. Demiştim ya içeri girerken beyni bırakıyoruz diye, ondan 
heralde. Üniversite bitirip bitirmemesi de önemli değil. Birkaç gün önce acemiler geldi 
mesela, bana da dediler şu karşıdaki 2 kişi yeni geldi, kısa dönemlermiş. Dedim bir gideyim 
tanışayım, belki İTÜ mezunu vardır aralarında. Baktım muhabbet ediyolar, biri öbürüne 
"Senin adın neydi?" dedi, öbürü "Murat" dedi, tabi klasik cevap gecikmedi "Koyiyim de tur 
at." Eleman ehuehue diye gülerken "Sen ne okudun la alt devre?" dedim, "Sosyoloji abi" 
dedi. Teşekkür ederek ortamdan ayrıldım. Toplumu dinleyen, anlamaya çalışan bir 
sosyolog adayını bu hale getirebilen bir yer burası. Böyle bir ortamın da kendine has 
geyikleri oluyor ister istemez. Bazıları sivil hayatta hiçbir anlam ifade etmese de burada 
bizi ehuehue diye güldürüyor. Hadi buyrun: 

 

 Bana dert değil  

"Bana ne, ne halin varsa gör" ün askerlik söylemidir. Genellikle dedeler ile torunlar 
arasında geçer bu konuşmalar. 

     - Komutan şurdaki çöpleri al dedi 
     - Eee? 
     - Bana yardım et de beraber götürelim 
     - Bana dert değil 

 



 

 Ben mi ........ :  

Şafağı az kalan askerlerin en çok kullandığı tabirlerden. Noktalı yere farklı yüklemler 
gelebilir. Nöbet tutmayan tutana "Ben mi tutuyum", temizlik yapmayan yapana 
"Ben mi yapıyım" şeklinde. Sözlü kullanımdan ziyade işaret diliyle yapılan "Ben mi 
yapıyımlar" daha acı verir torunlara. Şöyleki, baş parmak veya işaret parmağı 
kendini gösterir, kaşlar hafif yukarı kalkar ve toruna psikolojik tokat başarıyla atılmış 
olunur. 

 

 Hayırdır? :  

"Şafağın mı bitti, ne bu hareketler, beraber mi bot bağladık, kendine çeki düzen ver" 
anlamlarını içeren oldukça özet geçilmiş bir tabirdir. Yine dededen toruna söylenir. 

          O değil de dönem boyunca buradaki gözlemlerimi sizinle paylaşmaya çalıştım. 
Şafağın mı bitti, hayırdır? diyosanız evet, 168 diye saymaya başladım ve 35 günüm kaldı, 
şafak sıkıştırmaya başladı. Artık bir dede olarak son günlerimde inzivaya çekileceğim. Siz 
de derslerinize çalışın, finaller is coming. Yazı dizisini bitirirken birkaç askerlik duvar yazısı 
ile elveda diyelim. 

Osman TOKGÖZ  

 

Atarsa 51          

atmazsa kendi bilir 

Ne kola, ne fanta, 

sadece yedigün 

Siz 3G ile internette 

gezerken biz dağlarda 

G3 ile geziyoruz 

Yaz gelir çiçek açar, 

torun gelir dede kaçar 

 Ne yarbay, 

ne albay, 

hepinize 

baybay 



 

  

 

          Sevgili Kaçma okurları,  

          Hepinize merhaba. Bir tatilin daha sonuna geldik. Bir dakika 

 ben tatil mi dedim? O da neymiş, ne tatili, biz tatil miydik? Yani 

 tatilden kastımız derslerin olmamasıysa doğru tatildik.Ama  

genelde tatil kavramı işlerden, çalışmadan uzaklaşma, dinlenme ve  

eğlenme anlamında kullanılır ve bu açıdan baktığımızda pek de tatil yaptığım söylenemez. Çünkü 

proficiencyi atlatır atlatmaz başladık göz bebeğimiz olan “MAÇKA”nın çalışmalarına. Çalışmalar  

nasıl mı geçti? Oldukça yorulduk ama ben aslında eğlendim bu çalışmalar sırasında. Yeri geldi  

bilgisayarlarımızdan başlarımızı kaldıramadık, başımıza ağrılar girdi ama yeri de geldi çocuklar  

gibi eğlendik, hatta delirdiğimiz de oldu :D Ama çalışmak insanı dinç tutuyor, üstelik yeni bir  

şeyler ortaya koyduğunu görmek daha da güzel hissettiriyor insanı ve açıkçası çalışmalarımız  

bittiği zaman bir boşluğa düştüm. Maçka için çalışmalarımızı tamamladığımızda yaklaşık 1,5  

haftalık bir tatilimiz kalmıştı ve ben bu 1,5 hafta ne yapacağımı düşünmeye başlamıştım.  

Dediğim gibi çalışmalardan sonra bir boşluk oluşmuştu ama iyi de oldu bu. Çünkü insanın ara  

sıra aslında sık sık akrabalarına ve arkadaşlarına vakit ayırması lazım.  Ben de kalan tatilimi bu  

şekilde değerlendim. Her gün gezdim, vakit ayıramadığım insanlarla güzel zamanlar geçirdim,  

yeni yerler, yeni lezzetler keşfettim – ki bu en büyük zevklerimden biridir.- E 1-2 günümü de tabi  

ki dinlenerek geçirdim. Çünkü insan vücudunun arada cidden dinlenmeye, kendisini yenilemeye  

ihtiyacı var. Şimdi yeni bir döneme bomba gibi hazırım. Umarım siz de yeteri kadar dinlenmiş ve  

enerji toplamışsınızdır. Bu dönem de geçen dönem olduğu gibi harika işler çıkarırız. Şimdiden  

hepimize kolay gelsin. 

 

 

 

Umut ÇAKMAK 



  

 

 

 

 

 

 

                       EVDEN KAÇAMAYANLAR                                                                      

                                       

                                        Bilenleriniz vadır İstanbul'un güzide ilçelerinden Taksim,   

                                                       Kadıköy ve diğerlerinde kraloyun.com da (ücretsiz) oynadığımız  

                                                       hapisten kaçış oyunlarını artık   gerçek zamanlı olarak (ücretli)  

                                                       evlerde oynayabiliyoruz.  Uzatmazsak: sizi bi eve kilitliyorlar ve  

şifreleri çözerek gökyüzünü tekrar görmeye nail oluyorsunuz(ne uzatmadım ya). 

 

 

Neyse efendim. Geçen hafta bendeniz ve AnılcanBurcuSenaCezgi -bir avuç çılgın- bu evlerden  

birine gittik.  "KAÇABİLDİNİZ Mİ?" derseniz, BAŞLARDA EPEY İYİYDİK CANIIIM der geçerim. "  

Peki ya sonlarda???" derseniz, ÇOK EĞLENDİK AMA YAAAA da diyebilirim 10 DAKİKA DAHA  

VERSELERDİ Bİ ŞİFRE DE BEN EKLERDİM de diyebilirim.  

 

Gelelim neler oldu? 

 

-dikkat spoiler içerebilir- 

 

Her şey çok güzel başladı. Dış ses ve biz sakin sakin şifreleri çözüyorduk. İçine Sherlock kaçmış 

 bir S.T.  vardı ki "busayfalardakinumaralarıtoplayalım, şudefterönemligibi "vb. şekilde adeta  

bütün olası ipuçlarını gözler önüne seriyordu.  Bir sonraki odada S.T. ve C.E.D. odanın bugını  

bularak kullanılması gereken kapalı kutu ile değil bir başka  ipucuyla şifreleri çözdü.  

 

 

 



 

  

       

         Bahsi geçen kutuyu kullanmayınca biz de " kesin oyunun sonunda bu kutudan bi şey  

çıkıcak" dedik. DEMEZ OLAYDIK. Zira dış ses bütün oyun boyunca "O KUTUYLA İŞİNİZ BİTTİ"  

dedi. Biz gene inanmadık, çocuğumuz gibi yanımızda taşıdık, an geldi unuttuk "LAN O KUTU  

NERDE O KESİN ÇOK ÖNEMLİ" diye birbirimize hatırlattık.  

 

          Masanın altından 5 dakikada bir sis atınca "sis atma oç" dediysek de allahtan dış ses  

duymadı.  

 

Sonra ne mi oldu?  

 

Testere filminin bir sahnesini yaşayayazarken S.T., B.Z., C.E.D. ve bendeniz, A.S. yi boş verip  

bulunduğumuz kafesin bir köşesine kümelendik ki oyun bitti... 

 

-spoiler tehlikesi burada sona eriyor- 

 

Oyun sonunda dış ses çıkıp bizi tebrik etti. O da dedi: "Başlarda çok iyiydiniz yeaa.." diye. Bir  

ara A.S. yi arka odada bırakıp ön kapıdan almayı düşünmüş, heyecan katardık güzel olurdu  

diye dediyse de bi türlü A.S. yi yalnız yakalayamamış.  

 

Özetle biz sevdik. Her ne kadar bizi korkutmak için havadan indirdikleri örümceği görüp  

"Eneem kedi girmiş hahahahah" diye yorumlamış olup KORKUSUZLAR olarak takılmış da olsak  

güzeldi.  

 

Darısı diğer kaçış oyunlarının başına. 

 

Sevgiler, 

Edibali. 

 

 

 



  

 

  

 

 Tatil dönüşü kendilerini 
hemen kulüp odasının 
koltuklarına atan Taylan Y. 
ve Erdem U. tatilde 
uykularını iyi alamamışlar 
anlaşılan.  

 “ Hep Erdem Hep Erdem ! 

Ben daha Trabzonluyum “ 

diyerek asıl kimliğini sonunda 

açıklayan Canberk B.’ın 

ilerleyen günlerde YBK’ya 

Ofçayı getirip getirmeyeceği 

merak konusu 

 Geçtiğimiz günlerde attığı 

tweetle Burcu Z.’nun dilinden 

kurtulamayan Tolunay A. 

isyan etti. ”Ben daha TUR101 

alamadım ama ya .s.s.s” diyen 

sevgili kulüp üyemizi biz de 

‘eshefle’ kınıyoruz. 



 

 

 

 

  

 Şenol Abi’’nin manevi oğlu Tuna K.A.  

 Trabzon’un kültür elçisi Erdem U. 
kulüpte horon dersleri vermeye 
başlamış haberiniz olsun! 

 Yeni saç stiliyle görenleri şaşırtan 
(çoğu zaman korkutan) Kerem K.’ye 
buradan eski haline dönmesi için 
çağrıda bulunuyoruz. 

 DM’den kimsenin gelmemesi 

üzerine Tolunay A. bunalımda!   Bu aralar beslenmelerine dikkat eden 

ve proteinli gıdalara ağırlık veren 

Taylan B.Y. ve Tolunay A.’ı geçtiğimiz 

toplantıda arkada sıralarda köfte-

yoğurt yerken yakaladık! Sorularımızı 

yanıtsız bırakmayı tercih eden ikilinin 

arasına kara kedi girdiği kulağımıza 

gelen dedikodular arasında. İkiliyi yan 

yana en son görenler Taylan B.Y.’in 

Tolunay A.’ın arkasından ‘’Seni 

kucağıma alır, barfiks çekerim!’’ diye 

bağırdığını iddaa ediyorlar. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 “Medcezir”deki rolünden  sonra 
gelen dizi tekliflerini değerlendiren 
Cem T.”Arka Sokaklar”a transfer 
olmuş anlaşılan. Kendisine yeni 
kariyerinde başarılar diliyoruz. 

 1.06 ortalama ile Erasmus kasan 
Taylan Y. döneme yine hızlı 
başladı. Sınıfta oturmak için yer 
bulamayan T.B.Y.: “Sınıfta yer 
yoksa güzelim, fark etmez ben 
pervazda da dinlerim” diyerek ne 
kadar azimli olduğunu gösterdi. 

 “Ay buralar yine çok pislenmiş ya“ 
diyip eline süpürgeyi alan Bora B. ve 
İlker S.’nin hızını alamayıp bütün 
odayı temizlediği kulağımıza gelen 
haberler arasında.  

 Erdem U.: Cumalara gidiyon mu sen? 

Can Berk B.: Nereye gideyim?  



 

 “Off her gün Tuna her gün Tuna! Ben derse giremeyecek miyim ? ” 

 

 “Yine mi yemek yiyosun Taylan “ 

“Yemek yeme artık Taylan” 

“Şu mailleri yemekten önce atsan olmaz mı ?” 

 

 Bugün günlerden Tuna 

 

 Tuna gibi adam maşallah 

 

 Geleceğin Tunaları Maçka’da buluşuyor 

 

 ‘’Bu sabah bir uyandım, Tuna aramış. 8 KERE’’ 

 

Son günlerde popüler olan 

Tuna K.A. ve Taylan B.Y. 

ilişkisinin derinlere indik… 

BUGÜN TUNA İÇİN NE YAPTIN ???? 

 



  

  Sömestr tatili boyunca kulüpte ve 
Beşiktaş’ın çeşitli mekanlarında 
Maçka Dergisi için çalışmaları 
sürdüren kulüp üyelerimizden Sena 
T., Mirace E.H., Umut Ç., Ekin B.’nin 
çalışmalar bittikten sonra boşluğa 
düştükleri ve duruma dayanamayıp 
yeni bir dergi hazırlıkları için gizli gizli 
toplanmaya başladıklarının haberini 
aldık . 

Veeeeeeee... 

Tüm dönem boyunca süren çalışmalar 

ardından MAÇKA 31.sayısı 

geliyoooooooooooooooooooooooor!!! 
 

PEK YAKINDA!  
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