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MUHİDDİN YENİGÜN

1970 yılının Mart ayında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini mahal-

lesindeki Yedikule İlkokulu ve Yedikule Lisesi’nde tamamladıktan sonra, 

üniversite öğrenimi için de evinden fazla uzaklaşmayı tercih etmeyip, evden 

yürüyerek yarım saatte ulaşabildiği İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nin 

Fizik Bölümünü bitirdi. 

Bir ara öğretmen olmayı düşünüp yine yürüme mesafesindeki bir dershane-

de staj yaptı ama kader kendisi için çok farklı bir yol çizmişti. Stajın ardından 

kendini Malatya’da askerde buldu. Maalesef askerlik söz konusu olunca 

eve yürüme mesafesinde bir birlik bulmak o kadar kolay olmuyordu. Yedi ay 

süren Beydağı manzaralı vatani görevin ardından evine döndü.

Askerlikten sonra hayata bıraktığı yerden değil, bilişim sektöründen devam 

etti. 2003 yılından bu yana da Su Vakfı’nda görev yapmaktadır.

Mesaide olmadığı zamanlarda ise:

2009’dan itibaren yazma denemeleri yapmaya başladı. Hâlâ devam ettiği 

yazılarını www.yenigun.name.tr adresindeki kişisel sitesinde yayınlamakta, 

ayrıca bu yazılarından pek çoğu, çeşitli web siteleri tarafından da yayınlan-

maktadır.

2014’ten itibaren yazıları başta Zafer Dergisi olmak üzere çeşitli dergilerde 

yayınlanmaya başladı.

Sabri Cemil dizisi dışında İnanmazsan Gel de Bak ve Yaşıyor muyuz? 

Şaşıyor muyuz? isimli iki kitabı daha bulunmaktadır.

1998’den bu yana evli olup, iki kız babasıdır.

(e-posta: muhiddin@yenigun.name.tr)
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– Cemil topu aldı, kafasını kaldırıp rakipleri-
nin dizilişine baktı. Pas verebileceği bir arkada-
şını aradı. Bulamayınca hızlıca kaleye yöneldi. 
Önünde üç tane rakibi var sevgili seyirciler.

– Cemil rakiplerinin üstüne üstüne gidiyor. 
Birinci rakibini geçti, ikinciyi de geçti.

– Cemil gole gidiyor… Cemil… Cemil…
– … 
 – Ceeeeemiiiiiilllll. 
Bu son “Ceeeeemiiiiiilllll” ne yazık ki anne-

min maça pencereden verdiği reklam arasıydı. 
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gün kargo değil, 5 dakikada teslimat. Siparişi de 
pencereden veriyorsun.

Neyse! Artık tanışalım isterseniz.
Ben Cemil. Sabri Cemil. Bazı büyüklerim 

çok soru sorduğumu ve bazen dengesiz konuştu-
ğumu iddia ederler. Bu yüzden o aynı büyükle-
rimden bazılarının bana sık sık “Sabr-ı Cemil” 
dedikleri de olur. Ne demek istediklerini bilmi-
yorum ama yakında araştırıp öğreneceğim. O za-
man sizinle de paylaşırım.

Araştırıp öğreneceğim dedim ya... 
İşte, başıma ne geliyorsa bu öğrenme 
arzusundan geliyor. Ne yapayım, 
her şeyi merak ediyorum.

Düşünsenize, her gün çevremiz-
de sayısız olay meydana geliyor. 
Her olay da bazı sebeplerin sonu-
cu olarak ortaya çıkıyor. İşte, ben 
o sebebi öğrenmeden rahat edemi-
yorum. Çünkü hangi sebeplerin 

Peşinden de ürün yerleştirme geldi tabii ki:
– Ya! Anne ya! Golü bekleseydin 

bari.
– Çabuk! Çabuk! Çabuk! Aysel Teyzenler ge-

lecek. Bi koşu bakkala gidip gelmen lâzım.
– Durdurmasan ben koşuyordum zaten anne.
– Bırak zevzekliği. Çabuk! İyi aklında tut bak. 

Bir paket burgu makarna, kabartma tozu, beş 
tane de yumurta al, gel.

– Tamam anne! Tamam, gidiyorum. 
– Makarna, kabartma tozu, beş yumurta.
– Makarna, kabartma tozu, beş yumurta.
– Makarna, kabartma tozu, beş yumurta.

– Selamun aleyküm Talip 
Amca. Annemin siparişi var. 
Makarna, kabartma tozu, beş 
yumurta ve bir gofret istiyorum. 

Annemin sanal alışverişten anladı-
ğı da buydu. Hem internetten de daha hızlı. Aynı 

Listede gofret yok muydu, acaba? 
Vardır vardır!
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mişti. Hemen yanına gittim. Zaten mahallenin 
bütün kedileri beni tanırdı. Zaman zaman kuca-
ğıma bile atlar, benimle oyun oynarlardı. Gerçi 
bu bizim mahallenin kedilerinden değildi ama 
olsun, sonuçta kediydi.

Biraz izledikten sonra dayanamayıp sevmek 
istedim. Annemin “Cemil yapma!” demesine 
fırsat kalmadan elimi kedinin üzerine attım.

– Sen ne güzel şey...
Ama kedi bana aynı sevecenlikle cevap verme-

di. Uyandığı gibi önce elimi tırmaladı, sonra sır-
tını kabartıp tıslamaya başladı. Sanki karşımda 

hangi sonuçları ortaya çıkardığını öğrenirsem, 
sebepler ortaya çıkmaya başlayınca sonucu tah-
min edebilir, ona göre tedbir alabilirim.

Mesela, gündüz olmasına rağmen gökyüzü 
kapkaraysa, dışarı çıkarken mutlaka elimiz-
de bir şemsiye olmalıdır. Birkaç ay önce güzelce 
bir ıslandıktan sonra öğrendim bunu.

Yine geçtiğimiz yaz öğrendiğim bir bilgiye 
göre de uyuyan kedi sevilmez. Bir ayda 
beş tane iğne yedikten sonra, bu bilgi de iyice 
öğrendiklerim arasına girdi. İsterseniz bunu an-
latayım.

Annemle pazara gidiyorduk. Ben her zaman 
olduğu gibi sağı solu kurcalayarak; arabalara, du-
varlara elimi sürerek, bir o taraftan bir bu taraftan 
hoplaya zıplaya yürüyordum. Sonra yolun kena-
rında gölgeye park etmiş bir motosikletin koltu-
ğunda kıvrılmış uyuyan bir kedi gördüm. 
Kül rengi bir kediydi. 

Öyle güzel görünüyordu ki, dikkatimi çek-
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– Bir seri derken?
– Şu andan başlayarak bir ay içinde beş tane.
– Vay anam! Yandım anam! 

Beni kısaca tanıdınız. Birlikte olacağımız 
süre içerisinde daha iyi tanıyacaksınız kuşku-
suz. Neler gördüm, neler öğrendim? Birlikte 
bakacağız. 

Akıllı insan, başkalarının tecrübelerinden 
ders alabilendir derler. Birlikte olduğumuz süre 
boyunca ben öğrendiklerimi sizinle paylaşaca-
ğım. Siz de isterseniz, benimle birlikte bu tec-
rübeleri yaşayabilirsiniz. 

Aslında yaşamaya başladınız bile. Uyuyan bir 
kedinin, sevmek için bile olsa rahatsız edilme-
mesi gerektiğini öğrendiniz. Hem de beş tane 
iğne yemeden...

Başka neler yaşadım merak ediyor mu-
sunuz?

O zaman haydi! Buyurun başlayalım...

kedi değil kaplan duruyordu. Ardından 
ikimiz de farklı yönlere doğru koşmaya başladık.

Annem elime baktı, kanıyordu. Pazarı mazarı 
unuttuk doğru sağlık ocağına...

Doktor sordu:
– Kedi tanıdık mıydı?
– Hayır. Bizim mahallenin kedisi değil. Bizim 

mahallenin kedileri yapmaz böyle şeyler.
– Bence bu kadar emin olma Cemil. Kediler 

uyurken ve beslenirken rahatsız edilmekten hoş-
lanmazlar. Tıpkı biz insanlar gibi. Tek fark biz 
rahatsızlığımızı kelimelerle ifade edebilirken ke-
dilerin tek ifade aracı tırnaklarıdır.

– Bunu öğrendim zaten. Hâlâ acıyor elim.
– Dur bakalım! Daha da iyi öğreneceksin.
– Nasıl yani?
– Kediyi tanımadığına ve bulup getiremeye-

ceğine göre, sana bir seri kuduz aşısı 
uygulamalıyız. Kedinin kuduz virüsü taşıma 
ihtimali olabilir.
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bii sonunda müthiş bir bilgi birikimine sahip ol-
muş.

Ama bununla sınırlı kalmamış Talip Amca. 
Rafların küçük bir bölümünü en sık başvurduğu 
kitaplara ayırmış. Müşterinin az olduğu saatler-
de, onun en yakın dostudur bu raf.

Öncelikle bir Kur’an-ı Kerim’i vardır o 
rafta. Bir iki sayfa da olsa her gün mutlaka oku-
maya gayret eder. Azıcık okuyabilse bile, ihmal 
etmez hiçbir gün bunu. 

Der ki: “Allah için yapılan işlerde miktardan 
çok, devamlılık önemlidir. Bir anda şevke gele-
rek çok fazla ibadet edip, ertesi gün o şevk ge-
çince Allah’ı hiç hatırlamamaktansa, kendini 
sıkmayacak kadar ama her gün yapmak daha 
kıymetlidir.”

Raftaki ikinci kitabın üzerinde de “İlmihal” 
yazıyor. Ona da sık sık başvurur Talip Amca. 
Hatta sadece kendisi için de değil. Talip Am-
ca’nın böyle bilgili olduğunu bilen mahalleliler, 

Talip Amca mahallemizin bakkalıdır. 
Fakat ona sadece bakkal derseniz büyük hata 
yapmış olursunuz. Talip Amca hem kalbiyle hem 
aklıyla bir deryadır.

Bir defa çok bilgilidir. Yıllar boyu gazete ve 
dergi sattığı için, dükkânında daima okunacak 

güncel bilgileri içe-
ren bir şeyler 
olurmuş. O 

da her fırsatta bunları okur, 
yeni şeyler öğrenirmiş. Ta-

BAKKAL
LOPEDIA 

TALIP AMCA


