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Ağustos
2019
Fikir,sanat ve edebiyat...

Gençliğe Hitabe
“Ey Türk gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.
İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahların
olacaktır.
Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde
bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin!
Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.
Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün
orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip
olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.
Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler.
Millet, fakr-u-zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur!
Mustafa Kemal Atatürk
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Geleceğimiz Kitapta
2017 yılında başlayan proje 2019 yılı Ağustos ayı itibariyle
25 kütüphane kurulmasını sağlamıştır.

EN KUTLU ARMAĞAN
Tarih 20 Ekim
1927… Mustafa Kemal
Atatürk’ün 15
Ekim’de başladığı Nutuk’u
okumasının son
bulma günü…
Nutuk’un sonunda şöyle
seslenir Gazi
Mustafa Kemal
orada bulunanlara;

‘’Sizi günlerce işlerinizden alıkoyan uzun ve
ayrıntılı sözlerim, en sonu tarihe mal olmuş bir
çağın öyküsüdür. Bunda ulusum için ve yarınki
çocuklarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek kimi noktaları belirtebilmiş isem kendimi
mutlu sayacağım… Bu söylevimle, ulusal varlığı
sona ermiş sayılan büyük bir ulusun bağımsızlığını nasıl kazandığını, bilim ve tekniğini en son
ilkelerine dayanan ulusal ve çağdaş bir devleti
nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım. Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen ulusal yıkımların yarattığı uygarlığın ve bu sevgili yurdun
her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Bu sonucu ‘’Türk gençliğine kutsal bir armağan olarak
bırakıyorum.’’ diyerek gençliğe seslendi:
‘’Ey Türk gençliği! Birinci görevin Türk bağımsızlığını, Türk cumhuriyeti’ ni sonsuza kadar korumak ve savunmaktır. (…) Ey Türk geleceğinin
evladı! İşte, bu durum ve koşullar içinde bile görevin Türk bağımsızlık ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Gereksinim duyduğun güç damarlarındaki asil kanda bulunmaktadır!’’
Öner Yağcı’nın Büyük Oğul Efsanesi kitabını
okurken rast gelmiştim bu yazıya ve yazının yanına
şöyle bir not düşmüşüm: ‘’Umutsuzluğa düştüğünde hatırla bu sözleri.’’
Umutsuzluğa düştüğümüzde hatırlayabileceğimiz
o kadar çok şeyimiz var ki bu dünyada, tarihimize
dönüp baktığımızda bize tertemiz bir vatan bırakabilmek için gece gündüz çalışıp, canları pahasına
mücadele eden o kadar çok ninemiz ve dedemiz var
ki… Hepsinin ismini bilmemiz, hepsinin hayatını
öğrenmemizin imkanı yok. Tarih oldular, gittiler ve
tek istekleri bize tertemiz bir vatan bırakmaktı.
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Uğruna kanla sulanmış vatan toprağı hiç
kirli olur mu? Tertemizdir bizim vatanımız,
toprağının her karışı için bedeli ödenmiştir. Peki biz ne yapıyoruz atalarımızın bize
tertemiz emanet edebilmek için mücadele
verdiği güzel vatanımız için? Onların torunları olarak, bu ülkenin gençleri olarak
neler yapıyoruz, ne mücadele veriyoruz?
Gerçekten verilen emaneti koruyabiliyor
muyuz, bu emaneti daha da güzel hale getirip bizden sonraki nesile iç açıcı bir gelecek
bırakabiliyor muyuz? Bu toprağın üstünde
yaşayan her insanın, her gencin düşünmesi
gereken sorular bunlar. Şapkamızı önümüze
alıp düşünmemizin vakti gelmedi mi hala?
Benim elimden ne gelir ki demeyelim, bugün demeyelim bunu, lütfen demeyelim.
Elimizden o kadar çok şey gelir ki, küçücük
bir adımla o kadar büyük işler başarabiliriz
ki… Benim tanıdığım bir çocuk var, üniversite birinci sınıfı bitirdi bu sene. Hazırlık
sınıfını okurken aklına bir fikir geldi, benim
elimden ne gelir ki demedi, köy okullarında kütüphane kurmak istiyorum ben dedi.
Başlattı projeyi, çevresindeki arkadaşlarına
bahsetti bu fikrinden onları da topladı ve
2 senede 25 tane köy okuluna kütüphane
kurdu hiçbir siyasi destek almadan, hiçbir
dernekten yardım almadan, sadece kendi
çabalarıyla. Başka bir genç daha var, o da
köydeki çocuklara müzik aletlerini tanıtmak
istedi, kurdu ekibini, köy köy dolaştı ve hala
dolaşmaya devam ediyor. Oradaki çocuklara
müzik aletlerini tanıttı, onlar birlikte çaldı
şarkıları, söylediler hep birlikte. Başka bir
genç özel çocuklara bilgisayar kullanımını
öğretmek için her hafta ziyaret etti bir yerdeki özel
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çocukların olduğu derneği ve onlara bilgisayar kullanım dersi verdi, onlarla muhabbet etti, onlara sevgisini gösterdi; ama daha çok onların gösterdiği
sevgiyle büyüdü, onların farklı olmadıklarını hissettirmek istedi onlara.
Başka bir genç, başka bir genç, başka bir genç daha… Çevresine değer
katabilmek için mücadele eden o kadar çok genç insan var ki. İsimleri mi
neler? Ne önemi var ki onların isimlerinin, hepsi de bambaşka hikayeleri
olan bu ülkenin gençleri. Yeterli değil mi? Her gün çevresine ne katabileceklerini düşünüp bunun için mücadele eden bu ülkenin gençleri… Hiçbiri
bunları yaparken isimlerini ön plana çıkarmak istemedi, sadece yürümek
istediler, atalarının kendilerine gösterdikleri hedefe doğru yürümek istediler, ünlü olmak istemediler, gazetelerde manşet manşet haber olmak istemediler, sadece değer katmak istediler bu vatanı daha da güzel hale getirip
gelecek nesile çok daha güzel bir yaşam emanet edebilmek için. O gençler
aramızda bindiğimiz dolmuşta, otobüste, yürüdüğümüz parkta, onlar her
yerde. Belki bir gün bir yerde denk geliriz onlara. yürüdüğümüz parkta, onlar her yerde. Belki bir gün bir yerde denk geliriz onlara.
Peki biz ne yapıyoruz? Güzel vatanımıza değer katabilmek için ne mücadele veriyoruz? Hala mı benim elimden ne gelir ki diyoruz? Demeyelim
artık bu sözü. Yapılacak mutlaka bir şey var çünkü. Hiçbir şey yapamıyorsak bize verilen işimizi en doğru şekilde yapalım, dürüst olalım, çalıştığımız
arkadaşlarımıza gülümseyelim, onların sıkıntılarına çözüm bulmaya çalışalım, çevremize güzel sözler söyleyelim, hiçbir şey yapamıyorsak güzel bakalım dünyamıza, güzelleştirelim dünyamızı çünkü herkes kendi dünyasını
güzelleştirdiğinde hiçbir problemimiz kalmayacak ve şu sözü unutmayalım:
‘’Gereksinim duyduğun güç damarlarındaki asil kanda bulunmaktadır!’’
Tüm ihtiyacımız olan sadece harekete geçmek, yarın değil bugün, sonra
değil şimdi. Harekete geçtiğimizde hep birlikte şunu göreceğiz, bizim için
çok küçük olan şeyler çevremizde çok büyük etkiler yaratıyor. Bugün Zafer
Bayramı, 30 Ağustos 1922’den bize kalan en anlamlı armağan, bu güzel vatan. Bu kutlu armağan daha da güzelleştirip bizden sonraki nesillere de çok
daha kutlu bir armağan olarak bırakmak da bizim elimizde, şu an yaptıklarımızda. Ondan dolayı
hissedelim gücümüzü ve şu sözleri haykıralım bu
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“şimdi bu gücü ortaya çıkarma vakti.”
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Hoyra rira rira hey!
Hoyra rira rira hey!
Rira hoyrari rira hoyrari
Rira hoyra hoyra hey!
Güneş bizimle doğar,
Yağmur bizimle yağar.
Bizimle coşar deniz,
Ateş bizimle yanar.
Biz Atatürk gençleriyiz.
Hoyra rira rira hey!
Sesimiz onun sesi
Hoyra rira rira hey!
Bizimle yükselecek.
Hoyra rira rira hey!
Atatürk Türkiyesi.
Rira hoyra hoyra hey!
Sevgimizle bilgimizle
Ulusumuzun hizmetindeyiz
Aklımızla coşkumuzla
Atamızın izindeyiz.
Fidan bizimle büyür,
Çiçek bizimle açar.
Bizimle sürer hayat,
Ulus bizimle yaşar.
Her şey bizim elimizde her şey, aklına gelebilecek her şey ve içimizde inanılmaz bir güç var, şimdi bu gücü ortaya çıkarma vakti. Hadi başlayalım.

ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN…
Cengiz YOZBATIRAN
Fikirperest Dergi
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Yanmak nedir ?
Derginin
ilk sayısına
şöyle dolu
dolu bir giriş yapmak
istedim. O
yüzdendir
ki “yanmak” üzerine yazacağım. Önce
anlamına
değinmek
istiyorum.

Yanmak nedir? Yanmayı aslında bir iki kelime ile
yapılacak birkaç cümle ile anlatmak pek kolay
değil. TDK’de Yanmak üzerine 16 adet anlam var.
Bunlardan bazıları şöyle;
-Birleşiminde karbon bulunan maddeler, ısı ve ışık
yayarak kül durumuna geçip yok olmak
-Çocuk oyunlarında oyun dışı olmak
-Yanık acısına benzer bir acı duymak
-Çok üzülmek
-Çok sevmek, büyük bir aşk ile sevmek.
İlki tahmin edebileceğiniz üzerine gerçek anlamda
işlenmesi oluyor bu kelimenin. İkincisine ise yan
anlam diyeceğiz. Peki ya dört ve beşe ne demeli?
Onlar mecaz mı? Türk Dili Kurumu’na göre evet.
Ya sizce? Mesela çok üzüldüğünüzde ya da çok
sevdiğinizde böyle hissetmediniz mi? Peki ya bu
zıtlığa ne demeli hem üzülünce hem sevince “yanmak” üzerinden ifade ediyoruz kendimizi. Bu durumu ise Damdaki Kemancı (1964) müzikalinden
uyarlanan yine aynı isimli 1971 yapımı Damdaki
Kemancı (Fiddler on the Roof) filminde şöyle ifade etmişler;
Öyle çok yanar ki canın, dünyadaki bütün suçları
işlediğini sanırsın; oysa sadece sevmişsindir.
Çok güzel bitirmemiş mi? Oysa sadece sevmişsindir. Şunu belirtmek isterim ki sevmek saatli bir
bomba gibidir. O bombayı etkisiz hale getirecek
tek şey ise sevginizin hedefidir. Zira biz insanlar
birçok şeyi sevebiliriz hatta yanıp kül dahi olabiliriz ve yeniden doğarız. Eğer böyle hissettiyseniz
sevdiğiniz herhangi birine ya da bir şeye karşı o
saatli bomba çoktan patlamış.
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Artık devam etme vakti yoksa daha çok yanarsınız. Ve burada tekrire
düşmekten hiç korkmuyor ve haz alarak bir kez daha yazıyorum ki;
Oysa sadece sevmişsinizdir.
Peki sevdiysek neden yanmak diye anlattık biz bunu? Yukarıda belki
atladığımı fark etmişsinizdir, TDK’den aldığım üçüncü anlamı, işte
o yüzden öyle hissederiz. TDK’de diyor ki “Yanık acısına benzer bir
acı duymak.” En edebi olmayan örneği ile soğuk yanığı deriz mesela
değil mi? Oysa ki yanan hiçbir şey yoktur ortada, hatta bunun doğru
ismi soğuk ısırmasıdır (frostbite). Bizler ise bu acıyı yanma acısına
benzettiğimiz için ona halk içinde soğuk yanması adını vermişiz. İşte
bu yüzden sevdiğimiz halde yanmak ile anlattık çünkü belki kavuşamadık, belki sevdiğimiz halde sustuk ya da daha niceleri.
Federico Garcia Lora diyor ki “İçiniz kor gibi yanarken susmak, acıların en beteridir.” Bunu sevgiden yola çıkarak mı demiş yoksa nefretten mi bilmiyorum ancak bir şey kesin ki yanarken susmayı acıların en beteri olarak yorumlamış İspanyol yazar.
Burada kendi görüşümü katmak istiyorum, bana göre böylesi bir
duygu ile yanmak olası duyguların en güzelidir. Zira açıkça belirtir
ki bu his gerçektir. Onu tüm bedeniniz ile hissetmişsinizdir. Yana
yana hissetmek ne güzeldir. Yanmaktan da önce, hissedebilmek ne
güzeldir. Öyle ki bazen üzerine düşünmek de gerekir. Dünya artık
çok büyük, hayatlarımız içinde sağa sola savrulup gidiyoruz, ancak
biz savrulmadan evvela her şeyi sağa sola itip kendi başımıza biraz
düşündüğümüz de neler hissettiğimizi daha da içten görebiliriz.
Fikirperest Dergi
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Ya da bu hengame içinde kendi kendimize “Hey eğer gerçek olsa hissederdim” diye de çıkışabiliriz ki bu bence pek mantıklı olmaz. Zira felsefe buyurur ki önce düşünmek gerek. Sonra doya doya eureka diyebilirsiniz.
Küçük bir uyarı, bulduklarınız yakabilir.
Can Yücel ise aşkı betimlerken şu sözünde yine yanmayı kullanmış. Can
Yücel diyor ki “İçin yanarken üşümek, yüreğin kan ağlarken gülmek,
özleyip de sevdiğini görememek. İşte aşk bu olsa gerek.’’
İçin yanarken üşümek sebebi ise; özleyip sevdiğini görememek. Yani
yanmak istediğiniz ateşin uzakta olsa bile sizi yakması ancak bir türlü
ısıtamaması. Oysa ki gözlerinizi kapayıp bir anlığına onun bir gülüşünü
düşünseniz her şey çözülecek. Tüm buzlar eriyecek ve yine sıcacık olacaksınız.
Zira aşk, hisseden, inanan ve uğrunda savaşanlarıdır değerli okur dostlarım. Bu savaş ki şiddet içermez, tek gayesi gayret ve anlayıştır.
Yazının sonuna doğru gelirken geçenlerde not defterime karaladığım bir
söz ile kapanış yapmak istiyorum. Aşk, bir olmaya çalışan iki ruhun savaşıdır.
Yanınız efendim seve seve, doya doya, zevk ile aşk ile, her ne için istiyorsanız onun için yanınız. Yanıp kül dahi olsanız küllerinizi saklayınız,
yeniden doğmak sizin elinizde. Biriktirdiğiniz her külde biraz daha farklı
olacak her şey. Yanmak hislerin en gerçeğidir. Ütopyaları öyle bırakmayınız gerçekleştiriniz. Sevgiler.
Tolohan TEMEL

“Aşk, bir olmaya çalışan iki ruhun savaşıdır.”
Fikirperest Dergi
7

Fotoğraflar

Kalabalık İçinde Yalnızlık-2019-Nisan

Osman UZUNMEHMETOĞLU

İrem Doğa DEMİRLİ
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Yalnızlık-2019-Mart

Rastgele Yalnızlık
Sence insan topluluklar içinde yalnız bir canlı mıdır? Bence yalnızdır. Düşünsene doğduğunda tek doğuyorsun mesela. Ya da öldüğünde
2 metre toprağa sadece seni tek başına gömüyorlar. Peki ya yaşarken
sence yine de yalnız mıyız? Mesela aşık olduğumuzda yine tek mi yaşıyoruz bu hayatı ?
Bence yalnız kalmadığımız tek zaman sadece ve sadece aşık olduğumuz zaman zarfında oluyor. Tabi bununda üzücü olduğu bir taraf
var. Nasıl mı ? Aşık oluyorsun. Çok seviyorsun o kişiyi. Hayatını, aileni, arkadaşlarını ve en önemlisi acılarını paylaşıyorsun. Bazen kendine
bile söyleyemediğin şeyleri onununla paylaşabiliyorsun. Çok güzel
değil mi ? Evet, yaşarken çok güzel. Peki ya bitince ? Yani o aşık olduğun kişi gidince seni terk edince ne oluyor ? Hani eskiden tek kalıyordun ya, artık tek bile kalamıyorsun. Kafeye gidiyorsun ama yarım
gidiyorsun çünkü yarım kalıyorsun. Uyuyamıyorsun mesela. Yemekten
tat alamıyorsun. Sen de yaşadın değil mi bunları?
Hoşgeldin rastgele yalnızlık kulübümüze. Sen de mi terkedildin
sevdiklerin tarafından? Hoşgeldin aramıza! Merak etme senin için de
yerimiz var. Bizim çalışma şartlarımız çok zor bak şimdiden söylüyorum sana. Maaş vermiyorlar mesela. Sigorta yok. Bol bol düşünebilirsin hatta düşünmekten sarhoş olabilirsin istersen. Peki ya ne zamana
kadar bu kulüpte kalabilirsin ? Yeniden mutlu olmaya şans verdiğin
zaman sözleşmeni karşılıklı feshedebiliriz bence. Ben mi ? Görünen
o ki benim sözleşmem oldukça uzun. Buralarda uzun süreli kalıcı gibi
gözüküyorum. Sen istediğin zaman gel uğra buralara. Dertleşiriz biraz.
Ya da otururuz sessizce. Konuşacak bir şeyimiz olmadığından değil.
Mevlana’ nın dediği gibi “Susmak, mana eksikliğinden değil. Belki
mana derinliğindendir.”
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Neyse, beni kulüpten çağırıyorlar.
Uzun süre gitmeyince özlüyorlar sanırım. En azından benim bir bekleyenim var. Belki bir sonra ki yazımda sizlerin yanına gelirim. Belki yine
buralarda olurum kim bilir. O zamana kadar sevgiyle kalın. Kendinize
iyi bakın…
Mehmet Akif YARDIM

“Hoşgeldin rastgele yalnızlık kulübümüze.”
Fikirperest Dergi
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SOSYAL MEDYANIN GERÇEK YÜZÜ
İnternet ülkemize ilk defa 12 Nisan 1993
tarihinde girdi peki o zamandan bu zamana
internet kullanımı hayatımızı nasıl değiştirdi?
Ben sizlere bugün internetin hayatımızı nasıl değiştirdiğini ve nasıl etkilediğinden bahsedeceğim. Öncelikle şu anda hepimizin aktif olarak
kullandığı bir sosyal medya hesabı var değil mi? Peki neden var bizler
neden bu hesapları açıp paylaşım yapma ve paylaşılanı görme ihtiyacı
hissediyoruz? Bunun sebebi elbette merak ediyoruz kim nerde ne yapmış, neler giymiş nerelere gitmiş merak ediyoruz bakıyoruz görüyoruz
ve gördüklerimiz gibi olmaya çalışıyoruz olduğumuz gibi değil. Pek çoğumuz bize mükemmelliyeti dayattıklarından ve bunu bilerek yaptıklarının farkında değil. Herkesin o sosyal medyada paylaştığı gibi yaşadıklarını düşünüyoruz ve bizlerde öyle yaşamaya çalışıyoruz peki sizce bu
ne kadar gerçek ? Bu tamamen bize dayatılan yaşam tarzı üstelik sadece
yaşam tarzı da dayatılmıyor ideal güzellik yargısı nedir? Şu an hepimize
göre uzun ince bacaklar temiz sorunsuz bir cilt erkekler için kaslı bir vücut vs vs neden bu güzellik algısına uymak için çabalıyoruz ki ? Hepimiz
zaten olduğumuz gibi güzeliz o internette gördüğümüz mankenler gibi
olmazsak çirkin mi oluruz ? Kime göre çirkin ? Neye göre çirkin ? Burada aslında anlatmak istediğim bize dayatılana göre yaşamak değil kendimiz olmamız gerektiği.

“Yaşadığımız hayat, alışkanlıklarımız,

boyumuz, kilomuz nasılsa ve kendimizi
nasıl iyi hissediyorsak işte öyle olmamız
gerekir.”
Fikirperest Dergi
11

Yaşadığımız hayat, alışkanlıklarımız, boyumuz, kilomuz nasılsa ve kendimizi nasıl iyi hissediyorsak işte öyle olmamız gerekir. Sosyal medya
hesaplarımızda aslında olmadığımız gibi biri olmaya çalışırsak bu sadece
özgüvenimizi zedeler kimseye bir şey kazandırmaz ama bize çok şey kaybettirir. Kaçımız sosyal medya hesaplarını doğru amacına uygun ve mahremiyet açısından dikkatli kullanıyor? Hepimiz o hesapları ilk aldığımızda
aplikasyon bize bir sözleşme kabul ettirdi. Kaçımız bu sözleşmeleri okudu
ve içeriğini biliyor. Maalesef hiçbirimiz o sözleşmeleri okumadık çünkü
bir an önce hesabımızı açmak ve o kitleye dahil olmak istiyorduk. Hepsine hızlı hızlı kabul et butonuna basıp geçtik. Neleri kabul ettiğimizden
kaçımızın haberi var? Mahremiyetimiz güvende mi? Güvendeyse ne kadar
güvende? Bilmiyoruz çünkü bir çoğumuz bize o kabul ettirdikleri sözleşmelerde neler yazdığından haberi yok. Daha önce deep web diye bir şey
duyanınız var mı? İşte internetin gerçek ve çirkin yüzü tam olarak orası.
O sosyal medya hesaplarından paylaştığımız fotoğraflar, ailemizin, küçük
yeğenlerimizin, annemizin babamızın fotoğrafı bizim haberimiz olmadan
kötü insanların eline geçiyor ve üstelik biz buna izin vermiş oluyoruz.

Fikirperest Dergi
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Nasıl mı ? İşte az önce o bahsettiğim sözleşmeleri kabul ederek ve artık
hiçbir hak talep edemiyoruz. Deep web dediğim internetin o çirkin yüzünde neler dönüyor bilen ve merak eden var mıdır? İnanın çoğumuzun tahmin bile edemeyeceği kadar iğrenç ve kötü bir yer. Pornografi videoları,
tecavüz videoları, cinayet videoları, kiralık katil ilanları, yasa dışı silah
alım satımı ve daha bir sürü şey peki biz o sosyal medya hesaplarından
küçük bir yeğenimizin fotoğrafını paylaştığımızda o kötü insanların eline
geçmeyeceği ve deep webde yayınlamayacağı ne malum? Nerden bilebiliriz güvende olduğumuzu? Sosyal medya kullanmak sadece paylaşım yapıp takipçilerine “Bak ben de yapıyorum, çok mutluyum, mükemmel bir
yaşam tarzım ve alışkanlıklarım var.“ demek değil işte. Hepimiz elimizden
geldiğince mahremiyetimizi korumak ve sosyal medya hesaplarının doğu
kullanımını öğrenmek zorundayız. Kendin olmaktan ve doğrunun peşinden koşmaktan asla korkma!
İrem Doğa DEMİRLİ

“Sen her halinle güzel ve muhteşemsin !”
Fikirperest Dergi
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Görünüş ve Gerçeklik
Gözün ilk bakışta gördüğü veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şeye
görünüş denir. Gerçeklik ise varlığı
inkar edilmeyen hakiki olanlar için
kullanılır. Bir varlığa ya da eşyaya
baktığımızda ilk bakış görünüştür, asıl
mesele ise onu tanımaktır. Yani varlığın gerçekliğine inmektir.

Çünkü herhangi bir varlığı tanıdıkça görünüşünden vazgeçeriz. Bu
yüzden ilk görünüş her zaman yanıltıcıdır. Eflatun’ un yazdığı ilginç
hikaye de yazdıklarımı onaylıyor.
Hayali bir mağara düşünün bu mağarada yüzleri duvara arkaları da
gün ışığına dönük zincirlerle bağlı
insanlar vardır. Önlerinde gerçeklik olarak varsaydıkları gölgelerinin titreşimleri arkalarında ise gün
ışığının bedenlerine doğru vurmasından oluşan gölgeleri ve bu gölgelerin duvara yansıması vardır.

İnsanlar gölgelerini gerçek yaşantı zannederken asıl gerçek yaşam
ışığın geldiği tarafta bulunan yaşantıdır. İçlerinden biri zincirini
kırıp ışığa doğru hareket eder.

Karanlık bir ortamdan ışığa
doğru gittiğinden ilk başta gözleri kamaşmıştır. Sonrasında
güneşi görebilir hale geldiğinde
gerçek yaşantının burası olduğunu anlar. Mağaraya geri dönüp
olanları anlattığında kimse ona
inanmaz. İşte bu gerçekliği gören
insan kendi yetkinliğine ulaşmış
bir gerçeklik seviyesindedir ona
inanmayanlarsa görünüşe aldananlardır. Şunu da unutmayalım
ki gerçeklik her zaman gözle
görülmez bazen ise onu hissedip
peşinden koşmak gerekir.

Furkan KUZUOĞLU
Fikirperest Dergi
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bu aşk bir beyaz kutup buzunda
papatyalar yetiştirmeye benziyor
haliyle olmuyor
ve ne kadar dev olursa olsun umutlar
bir gün iniyor bulutlardan
boydan boya uzanınca toprağın alnına
gelen geçen aşkına bir paha biçiyor
sanki aşk insani bir görev gibi
bedelsiz bir meslek gibi
akrebin kovaladığı yelkovan
kaç tur dönerse dönsün başucunda
öldüğünle kalıyor
Selim KUZİ
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Bir yerlerde gece olmuş
Yüzüme vuruyor soğukluğu
Gözyaşları kurumuş şakaklarda
Dillerde sözcüklerin tutukluğu..
Volkanlar patlamış bir yerde belli
Cümleler kuruluyor sürekli senli benli
Bak feryatlar ağartmış tan yerini
Bulutlar bırakıyor bir bir çaresizliği..
Kalemler kırılmış bir yerlerde belli
Acı acı çıkıyor kelimeler yeryüzüne
Kağıtlar ağlar olmuş yalnızlıktan
İçe atılmış cümleler usulsüzce..
Kulaklıklar takılmış bir yerlerde belli
Gözlerde müziklerden gelen bir teselli
Hangi şarkı sözü anlatır çaresizliği
Hangi kelime ifade edebilir sessizliği..
Gizlenmiş dertler var sokaklarda belli
Keman sesi geliyor kulaklarıma
Belli ki yakmış biri ciğerlerini
Yankısı dolanıyor sokaklarımda..
Abdulkadir ÜRKMEZ
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Minimalizm Yolculuğu
Az her zaman çoktan iyidir. Bu cümleyi okurken garipseyeceğinizi
düşünüyorum. Çünkü bu cümle toplum bakımından çok her zaman
azdan iyidir diye söylenir. Peki gerçekten öyle mi? Daha fazlasını mı
istemeliyiz? Daha fazlasına sahip mi olmak zorundayız? Bir insanın
hayatının amacı böyle mi olmalı? Bu cümleyi ilk bir filmde duymuştum. Film “Kral Arthur Kılıç Efsanesi” idi. İzlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir film Charlie Hunnam oynuyor bir kere.
Sizlere açıklamaya çalıştığım kavram minimalizm. Bu aralar çoğu
insanın dilinde. Belki siz de duymuşsunuzdur. Peki nedir bu minimalizm? Minimalizm, hayatınızda gerekli olan şeylere daha fazla
yer açabilmek için gereksiz şeyleri yok etmek demektir. Gerçekten
değerli olana yer ayırmak, az ve öz olana sahip çıkmaktır. Bakın size
bir şey söyleyeceğim. Hepiniz öleceksiniz bunu bildiğinizi biliyorum
sadece hatırlatmak istedim. O servet döktüğünüz son model Iphone
telefonunuzu yanınızda götüremezsiniz. Hayatınızı adadığınız dubleksli ve havuzlu villaları, bir insanın yanından geçerken hayretler
içinde bırakacak arabanızı maalesef yanınızda getiremezsiniz. Telefon, ev, araba almayın demiyorum. Nihilizm ile de yakından uzaktan
alakası yok. Evinizi, iş hayatınızı, sosyal hayatınızı derleyip toparlayın diyorum. Gerçekten gerekli olan şeylere yer ve değer vermeliyiz.
Bu şeylerin içinde insanlar da vardır. Bir insana gerektiğinden fazla
değer verdiğiniz ve bu değerin karşılığını alamadığınız açıkçası buna
değmediğini elbet yaşamışsınızdır. Biraz acı da olsa bazı şeyleri yaşayarak öğreniyoruz. Yazsak da okusak da dinlesek de bazı şeyleri
yaşayarak öğreniyoruz maalesef.
Minimalizm, azın çok olduğunu keşfetmektir. Eğer bu keşfe çıkmak
istiyorsanız bu konu ile alakalı birkaç kitap önerebilirim. Bunlar Aston Sanderson Minimalist Yaşam ve Joshua Fields Millburn ile Ryan
Nicodemusun beraber yazdığı Minimalizm Anlamlı Bir Yaşam kitaplarıdır.
Fikirperest Dergi
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Çoğu konuda minimalist olmanızı söyleyebilirim ama bir konuda bunu istemem. O da kitap
okumaktır. Bu konuda gerçekten
çok her zaman azdan iyidir. Kitaplar bizim ruhumuzu doyuran, ufkumuzu açan, düşünmeyi
öğreten yegane zenginliklerdir.
Kitap okuma konusunda ne kadar zengin olursanız o zaman
minimalizmin istediği hayatınızı
anlamlandırma yolunda o kadar
çok yol almış olursunuz. Umarım bu yazı vesilesiyle Minimalizmle tanışır ve onunla daha samimi olursunuz. Bol minimalist
günler diliyorum. Esen kalın.

Nazım Can GÜLDAL

Az

her zaman çoktan
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iyidir.

TEKNOLOJİ İLE BİRLİKTE ÇOCUKLARIMIZI GELİŞTİRMEK
Gelişen teknolojiyle birlikte günümüzde çoğu ailenin sorunu haline gelmiş gibi görünen; çocukların bilgisayar, tablet ve telefon gibi cihazlara olan ilgileri, bir diğer deyişle bağımlılıkları oldukça gündemde ama aslında bu verimli kullanıldığında bir sorun
değil. Bu yazımda sizinle birlikte “Teknolojiyi nasıl verimli kullanırız?” sorusunu
yabancı dil öğretimi ve öğrenimi üzerinden üç temel konuyu ele alarak cevaplandıracağız. Bu konular sırasıyla; çocuklar için aktif bir şekilde dil öğretimi, sınıf içi teknolojiyi öğretime uygulamak ve dil öğrenimi için çocuklarımıza yardımcı olabilecek
internet siteleri.

1

Dil öğretmek ve öğrenmek iki taraf içinde ülkemizde her zaman zor olmuştur. Bunun sebebi kişinin kendine olan güveni ve en büyük etken olarak da toplum baskısı
olmuştur. Aslında bu iki neden de birbirleriyle bağlantılıdır. Eğer biz toplum baskısını
kırmayı başarabilirsek kişi zaten kendinde gerekli olan özgüveni sağlayacaktır. Peki
bu baskıyı nasıl kırabiliriz? Bu baskının temeline inmemiz gerekirse eğer, çocuklarımızın eğitim gördüğü alanlar, anaokulundan itibaren daha yeni yabancı dil eğitimine
daha özel olmak gerekirse İngilizce eğitimine özen göstermeye başlamıştır. Ama bundan öncesine baktığımız zaman ana dilimiz dışında tamamen farklı olan telaffuzlarından yazılışlarına kadar hatta bazen harflerine kadar farklı olan bir dil öğrenimine
başladığımızda, toplum baskısına maruz kalırız. Örneğin herhangi bir yabancı kelimenin yanlış telaffuzunda kaldığınızda sınıfınız sizinle dalga geçip gülebilir ve böyle bir
durumda bu hatayı yapan kişinin kalan hayatında yapacağı hatalardan korkmasına yol
açar. Ve bu durum sadece dil eğitimini değil hayatındaki pek çok alanı etkiler. Farkında olmadan oluşturduğumuz bu bencil toplum baskısı genele yaydığımız zaman toplumumuzun yükselip ilerleyebilmesi için kendimize oluşturduğumuz büyük bir engel
olur. Bunu önlemek adına yapabileceğimiz ilk adım yabancı dil öğretiminde çocuklara aktif bir dil eğitimi vermek olur. İsterseniz aktiflik konusunu biraz açalım. Buna örnek verebileceğimiz çok örnek var. Örneğin, evinizde çocuğunuzla vakit geçirdiğiniz
zamanlarda o elinden düşürmediği tablete, telefona karşı gelmek yerine, çocuğunuzla
birlikte yabancı dilin kullanıldığı güzel videolar bulmak mümkün. Şarkıların, resimlerin, renklerin bol bol ön planda olduğu yabancı dil videolardan çocuğunuza sorular,
bulmacalar hatta yeni oyunlar öğretmeniz mümkün. Örneğin, açtığınız video İngilizce
bir şarkı olabilir ve siz bu şarkının sözlerini çocuğunuzla birlikte söyleyip hem eğlenip hem de o dile telaffuz ve kelime bilgisi olarak daha hakim olabilirsiniz. Bu yöntem sadece küçük bir örnek, ayrıca bu şekilde kendinize de katkı yapabileceğiniz bir
etkinlik olabilir.
Fikirperest Dergi
19

2
İkinci konumuz ise sınıflarımızda bulunan teknolojiyi
öğretimde verimli kullanmak,
bu durum aslında büyük oranda öğretmenlere düşen bir pay.
Çünkü dersin işleyişi tamamıyla öğretmenin hakimiyetinde
olan bir durumdur. Bu yüzden sınıfın içinde öğretimi kolaylaştıracak
aynı zamanda da hızlandıracak olan teknolojiyi kullanmak; öğretmenin görevlerinden birisidir benim gözümde. Sınıflarda bulunan akıllı
tahtalar, bilgisayarlar ve internet sistemi kapalı kalmak ya da öğretmenlerin monoton; sadece okumak ve yazmak üzerine, ezber sistemiyle yapılan bir ders işleyişi yerine, öğrencilerine yabancı dilde olan
videoları izleterek, onlara konudan ne anladığını, bilmediği kaç kelime
olduğunu ya da dersin sonunda izlettiği bir video konusunu baz alarak
testler yaptığı bir ders, teknolojiyi hayatımıza olumlu bir şekilde almamıza yardımcı olur ve bu yöntemle aynı zamanda sınıf ortamında toplum baskısını önlemeye yardımcı olabilir.

3
Üçüncü ve son konumuz ise dil öğrenimi için çocuklarımıza yardımcı olabilecek internet siteleri. Bu konu dikkatli ve özenli kullanıldığı
takdirde tahmin edebileceğimizden çok verim alabiliriz. İnternet ucu
bucağı olmayan sonsuz bir bilgi evreni. Ama bu onu gözü kapalı bir
şekilde kabul edip kullanmamız demek değildir. Çünkü doğru bilgiyi
bulursak bizim için bu internet siteleri çocuklarımıza yardımcı olabilir.
Bu yüzden öncelikle sorumluluklarını aldığımız çocuklarımız için önceden bir araştırma yapmalıyız. “Bu siteler güvenli ve etkili mi?” diye.
Ancak o zaman bu bilgi evreni bizim ve geleceğimiz olan çocuklarımızın yararına olur. Örneğin, British Council’ ın hazırlamış olduğu Learn
English Kids internet sitesinde hem ebeveynlerin hem de öğretmenlerimizin kullanabileceği ücretsiz kaynaklar bulunmakta.
Fikirperest Dergi
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Tavsiyeler
1- Learn English Kids

2- Learning
Time with
Timmy

3- Learning
English Kids

Ayrıca, Learning Time with Timmy ve
Learning English Kids kaynakları uygulama olarak ücretsiz bir şekilde tablet
ve telefonlarımıza indirilebilir. Bir diğer
kaynak ise 2016 yılında, serbest çalışan
bir İngilizce Dili Öğretimi yazarı, eğitimcisi ve danışmanı Nik Peachey tarafından
derlenen çocuklara yabancı dil eğitiminde kullanılabilecek olan ortam araçlarını
anlatan sunum bulunmaktadır. Aynı zamanda bu eğitmenin güncel tuttuğu internet siteleri ve teknoloji blogları da güvenilir kaynaklar arasında yer almaktadır.
Bu konudan çıkaracağımız sonuca gelecek olursak; teknoloji çoğu aile tarafından çocukları için engellenmeye çalışılan bir sorun olarak görülmektense, bahsedilen bu yöntemler sayesinde yabancı dil eğitiminde onu nasıl verimli hale getirebileceğimizi anlatmaktı. Çocuklar bizim toplumumuzun geleceğidir ve bu yüzden her alanda üzerlerine
düşülmelidir ki ülkemiz ve toplumumuz yücelsin. Yabancı dilin önemi ise dış ülkelerle
olan iletişimimizde ve günümüzde çoğu iş yerlerinin dil bazlı değerlendirme yaptıklarını unutmamak adına yapılan bir vurguydu. Evrensel dil ve aynı zamanda benim alanım
olduğundan dolayı İngilizce üzerinden örnekler verdim ama tabi ki her dil; bireye her
alanda avantaj sağlar, diyerek yazımı sonlandırıyorum. Teknolojik kalın... :))

Ömer Can KÖRPE

“Teknolojiyi nasıl verimli kullanırız?”
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Bir Gün Akşama Doğru
Bir akşamüstü dalar giderim uzaklara
Aklım başımdadır henüz
Adın aklımdadır hep
Gökyüzü bulutlar
Denizlerde dalgalar,
Havada biraz rüzgâr vardır.
Bir sonbahar günü lavantalar açmıştır.
Güneş batmayadursun hele
Dönmesin biraz dünya
Zaman da geçmeyiversin
Birkaç günlüğüne.
Bir akşamüstü terkeder düşüncelerim
Tüm alışageldik gelenekleri
Terkeder şiirlerim
Hoyrat dizeleri
Genişler, genişler de
Tutulur nefesim
Titrer düşlerim
Üşür ellerim
Bir akşamüstü kesilir sesim.
Bir akşamüstü saklanırım gölgemin ardına
Kendi kendimden kaçarcasına
Unuturum yaşadığımı
Ve yeni yazlar başladığını
Kalırım uzak, unutulmuş rıhtımlarda
Uyur kalırım seyrederken denizi
Ne zaman uyansam karşımda bulurum
Derin, sessiz gözlerini.
Bir gün akşama doğru duyarım
Sensizliğin kaba boğucu ezgisini
Kadir DEMİR
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Gökyüzü ve Bulutlar
Korkuyla karışık veda hissi bu. Uçağa biniyorum. Birkaç yolcu ile göz göze
geliyoruz. Seni çok iyi anlıyoruz der gibi bakıyorlar. Sanırım onlarda benim
gibi hissediyorlar diyorum içimden. Sonra saçmalama kimse senin kadar korkak olamaz diyorum. Neden bu kadar korkuyorum diye soruyorum kendime
yaşayacaklarımdan mı? Yoksa yaşamayı istediğim ama bir türlü beceremediğim yarım kalmışlardan mı? Fısıldayarak cevap veriyorum kendime yasayamadıklarından işte anla artık. Duymamış gibi yapıyorum. Uçaktaki kargaşayı
bahane ediyorum. Koltuğuma geçiyorum cam kenarı, sevinmem gerekirdi
diye düşünüyorum kendi kendime. Anne ve bebeği geliyor yanıma. Hemen
yanımda minik bir beden oturuyor birbirimize bakıyoruz gözlerimizle konuşuyoruz. Uçağın kalkma zamanı geliyor. Midem bulanıyor, ağlamak istiyorum. Sanki ağlamaya başlasam günlerce susamayacakmışım gibi. Korkuyorum ağlamaktan tutuyorum kendimi. Fark ediyorum yanımdaki bebek beni
duyuyor. Başlıyor ağlamaya sanki tüm gücüyle evreni yırtarcasına ağlıyor.
İnsanlar rahatsız oluyor ama ben biliyorum sebebini benim için ağlıyor rahatsız olmuyorum sadece kendime kızıyorum bir bebek kadar güçlü olamadığım
için. Çaresizlikle elime evden çıkarken çantaya attığım kitabı alıyorum. Okumaya çalışıyorum. Sayfa bitiyor ama okuduğum sayfadan tek kelime hatırlamıyorum.
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Uyusam mı diyorum kendime. Yan koltuktaki bebeğin ağlaması şiddetleniyor onu da
beceremiyorum. Camdan dışarı bakıyorum
bulutlara gidiyor aklım. Çocukken yaptığım
gibi hepsine bir şekil uydurmaya çalışıyorum. Biraz olsun korkum hafifliyor, umut
dolmaya başlıyorum. Fark ediyorum bebeğin
ağlaması da sakinleşiyor. Yaşamak güzel şey
aslında diyorum kendime. Hele ki çocuksan
yaşamak daha güzel ve anlamlı. Korkusuzca
yaşadığım günler geliyor aklıma. Nasıl güzel
günlerdi diye geçiyorum aklımdan. Güçlüydüm hem de çok güçlüydüm diyorum. Bir an
için kendimi çocukluğumda ki kadar güçlü
hissediyorum. Korkularımdan arınmaya başlıyorum. Evet diyorum kendime sen de korkusuzca cesurca yaşamıştın neden şimdi yine
aynısı olmasın. Yanımda ki bebekten cesaret
alıyorum. Ben de ağlamaya başlıyorum. Hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. Bebeğin ağlaması
duruyor. Sanki sonunda ağlıyorsun, senin yerine ağlamaktan bıkmıştım dercesine yüzüme
bakıyor. Gökyüzü içime umut doldurmaya
devam ediyor göğsüm genişliyor gerçekten
nefes aldığımı hissediyorum. Korkularımla
yüzleşmeye daha cesur olmaya yemin edercesine bitiriyorum ağlamamı ve inişe geçiyor
uçak. Yeni bir hayata başlangıç yaparken yasayamadıklarımı da yaşayacağımı yüreğimde
hissedip iniyorum uçağın merdivenlerinden.
Korkularımı bana cesaret veren gökyüzüne,
bulutlara bırakıp kendinize iyi bakın diyerek
ayrılıyorum havaalanından.
Derya CORUK
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“Yaşamak

güzel şey
aslında
diyorum
kendime.”

Ahlat Ağacı – Nuri Bilge Ceylan
Nuri Bilge Ceylan filmlerindeki derin mesajlara değinmeden önce, filmi
daha iyi yorumlayabilmek adına kendisinden biraz bahsetmek istiyorum.
Nuri Bilge Ceylan 26 Ocak 1959
tarihinde İstanbul Bakırköy’de doğdu. Çocukluğunu babasının yanında
Çanakkale’de geçirdi. Daha sonra
eğitimi için İstanbul’a geri döndü
ve ilkokul, ortaokul, liseyi Bakırköy’de okudu. 1978 yılında Boğaziçi
Üniversitesi Elektrik Mühendisliği’
ni kazandı, bunun yanı sıra seçmeli sinema dersleri aldı. Ardından
ilk kısa filmi olan Koza’ yı çekti ve
1995 yılında film Cannes Film Festivali’nde ödül alan ilk Türk kısa film
oldu. Ünlü yönetmen yaptığı filmler
ile pek çok ödüle layık görüldü. 2018
yılında çektiği bambaşka bir başarılı yapıtından söz etmek istiyorum.
Ahlat Ağacı filmi Nuri Bilge Ceylan’ın bir önceki filmi “Kış Uykusu”
gibi 71. Cannes Film Festivali’nde
ödül alamasa da 15 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Size filmin adı
olan ahlat kelimesinin anlamından
bahsetmek istiyorum. Ahlat; gülgillerden doğada kendiliğinden yetişen
bir ağaç türü ve bu ağacın armuda
benzer küçük meyveleri var ancak
olgunlaştığı zaman yenilebiliyor. Ahlat Ağacı filmi ise anlatım yönüyle
doğal, derin ve bir o kadarda felsefik
olan, izleyenleri etkisi altında bırakan bir film. Anlatım ve olay örgüsü
itibari ile karmaşık ama fazlasıyla
insanı derin düşüncelere sokabilecek
türden…

Filmin 3 saat 8 dakika olması asla
gözünüzü korkutmamalı, karakterler arasında geçen diyaloglar filme
bambaşka bir aksiyon katmış. Filmde öğretmen, yazar, inşaatçı, imam,
asker gibi karakterler üzerinden
günümüz Türkiye’ sine dair geniş
bir portre çizen film dede, baba ve
oğlu kapsayan üç jenerasyonun arasındaki güç savaşlarını, özünde ne
denli benzer olduklarını gözler önüne sererek işliyor. Biraz içeriğinden
bahsetmek gerekirse; Sinan karakterinin okulunu bitirmesiyle döndüğü
köyünde yaşadıkları, ailesinin maddi
zorluklarından kaynaklanan imkansızlıklar, karakterimizi çıkmaza sürüklemekte. Sinan’ın tek amacı yazar olmak bunun için bir kitap yazar
ama bu kitabı yayınlamak için maddi açıdan yeterli imkanı yoktur. Bu
yüzden sponsor arar kendine ama ne
kadar uğraşsa da fayda etmez. Aynı
zamanda sınava girerek, bitirdiği
bölümden atanmaya çalışan Sinan
karşısına çıkan engeller yüzünden
gitgide isyankar, hayattan zevk almayan bir kişilik psikolojisine girer. Filmde aynı zamanda bir kuyu
metaforu var. Bana göre bu metafor
insanların umutlarını temsil etmekte.
Çünkü tıpkı bir kuyu misali, derinleştikçe kararan hayallerimiz vardır.
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Suyu bulma ümidiyle ilerlediğimiz
bu yolda ne kadar ilerlersek ilerleyelim su gelmedikten sonra iyice
dipsizleşen, kararan bir kuyuya sahip oluruz. Filmde de geçen bu kuyu

Sinan’ın babasının işletmek istediği
çiftlikte bulunan bir kuyudur, su bulma
ümidiyle emekliliği gelene kadar her
gün azimle derinleştirdiği bir kuyu…

Aynı zamanda filmde geçen diyaloglar günümüzün tabularını yıkmaya
yönelik oluşu, Nuri Bilge Ceylan’ın
derin düşüncelerinin bize ne kadar
aktarabileceğini, bunu yaparken de
nasıl bu düşünceyi bize işlediğini
ustaca göstermekte. Sinan’ın kitabını yayınlatmak için sponsor arayışında konuştuğu kişilerle olan iğneleyici tavrı bize tam olarak günümüz
düşüncelerindeki tabuları gösteriyor.
Filmin her dakikasında verilmek
istenen mesajları kaçırmadan alabilen bir izleyici, bu filmden kendisine
fazlasıyla pay çıkarabilir. Sonuçta
herkesin kendine özgü fikir ve düşünceleri vardır. Sahneleri, karakterleri yorumlayıp kendi hayatınıza
dair dersleri çıkarmak size kalmış.
İyi seyirler…
Nisa GÖKTEKİN

“tam olarak günümüz düşüncelerindeki
tabuları gösteriyor.”
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DEĞER
Franz Kafka yakın arkadaşı ile tartıştıktan sonra
şu cümleyi kullanıyor: ‘’ Beni üzebilecek gücü
sana verdiğim için kendimden özür dilerim.
‘’ Günlük yaşantımızda güzel anlarımız dışında canımızı sıkacak çok fazla olay olabiliyor,
bunların bir şekilde üstesinden geliyoruz veya
önemsemiyoruz ama bizim için değerli olan birinin bize karşı en ufak bir kötü davranışı veya
bir sözü günlerce düşünmeye ve üzüntüye sebep
olabiliyor. Tam da burada aklıma gelen sorular
var: bu davranışın müsebbibi değer veren mi,
yoksa değerli olan mı? Acaba ikili ilişkilerimizde değer verme olayını mı tam kavrayamıyoruz,
yoksa değer gördüğümüz zaman karşımızdakini kıracak gücü mü kendimizde buluyoruz?
Belki de değer vermek ve görmek olayını yanlış
anlıyoruz... Değer görünce, ben ne yaparsam
yapayım onun için ‘’ değerliyim, özelim ‘’ gibi
düşünüp değer vereni incitmemek gerekir bence. Bir de şu vardır ki her iki taraf da değer verir
ve gördükleri değeri suistimal etmez ise hayatı
güzelleştirir, yorgunlukları alıverir. Hem de çok
pahalı veya meşakkatli bir olay değildir. Bence
yapılacak olan şey kolay: Hemhâl olup görülen
değeri, değer verene layıkıyla yansıtabilmek...
Son olarak Yunus Emre’ nin şu sözüyle yazımı bitirmek isterim : ‘’ Sevelim sevilelim,

dünya kimseye kalmaz.’’
Metin Serhat DAVUL
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Çocuklarımız Solmasın
Bir çocuk düşünün adı Ahmet, 10 yaşında annesi
ile babasının arasında şiddetli geçimsizlik var ve
Ahmet bunlara maruz kalıyor. Annesi ve babasından sevgi görmemesinin yanında sürekli kavga,
şiddet ve argo kelimelerle iç içe olan bir çocuk
olarak büyüyor.
Yaşadığı bu kadar olay yetmezmiş gibi annesinin
ayrılık kararı ile yıkılmasının yanında annesiyle
birlikte kalmayı istiyor fakat çok geçmeden annesi
tekrardan evleniyor. Sevgisiz bir ailede büyümesinin yarattığı yaralar yetmezmiş gibi üvey babası da
bu çocuğu hiç istemiyor.
Ahmet büyüyor ve liseye başlıyor fakat her gün okulda arkadaşlarına ve hocalarına argo konuşuyor şiddete başvuruyor. Bu çocuğu okulun rehberlik
öğretmenine gönderiyorlar fakat rehberlik öğretmeni çocuğu tembel, terbiyesiz bulduğundan ve kendini takmadığını düşündüğünden dolayı çocuğun
disiplin kuruluna gönderilmesini savunuyor. Sonra ne mi oluyor? Bu çocuk
için disiplin kurulu kurulur ve alınan karar düşünüldüğü gibidir. Çocuğu
okuldan atarlar. Üvey babası bu olay üstüne daha da çıldırır ve her gün çocuğun annesine sözlü şiddet uygular.
Ahmet artık 17 yaşındaydı yaşadıklarının farkındaydı ve bunlara dayanamayıp bir gün üvey babasını bıçaklayarak öldürür ve yakalanarak mahkemeye
oradan da hayatını belki de orada geçirmek üzere ıslah evine gönderilir. Islah
evinde yapılan muayenelerde çocuğun seratonin hormunun çok düşük olduğu anlaşılır ve ilaç tedavisine başlanır. Bu çocuk bu tedaviden sonra terbiyeli
zararsız bir çocuk olur, yani özüne döner.
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Bu hikayeden anlaşıldığı üzere bir insanın
hayatını bitirmek bu kadar kolayken hayatını düzeltmekte bir o kadar kolaydı. Rehberlik öğretmenin çocuğa karşı tutumu kendi
duygu ve düşünceleri üzerine karar vermek
değil de çocuğu, yaşamını ve ailesini araştırıp yaşadığı zor şartları öğrenip bir rehberlik
öğretmeni olarak yardım almasını öngörüp
bu çocuğun tedavi edilmesini sağlayıp Ahmet’in elinden tutarak hayata kazandırabilirdi.
Sadece bir öğretmen deyip geçmeyin çocuklarımız bizim geleceğimiz ise
herkes görevini düzgünce yerine getirmeli ki çocuklarımız solmasın çiçekler
açsın.
Yonca AKTAY

“çocuklarımız solmasın çiçekler açsın.”
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Aşk Makamı
Nedir sizce
aşkın tarifi?
Görmeden,
işitmeden
Fuzuli gibi
aşkın acısıyla, derdiyle
yanıp tutuşmak mı?

Üstad Nevi gibi; belamın, sıkıntımın sebebi
benim gönlümdür. Yoksa o sevgiliden şikayetim yoktur, diyerek mi? Ya da adaletiyle,
kazandığı seferlerle cihana ün salmış Muhibbi’nin de dizelerinde bahsettiği gibi: Beni bir
gözleri ahûya zebun (güçsüz) etti felek, dercesine sevgilinin gözlerinde kaybolarak mi?
Ne güzel yaşamışlar aşklarını değil mi? Bir
tarafta şanı, makamı, zenginliği dünyaya dar
gelen Kanuni Sultan Süleyman’ ın aşkı yaşayışı. Diğer tarafta, aşk ile zenginim malım da
yok makamımda. Öyle bir aşk hayranıyım ki
kendimi de alemi de bilmiyorum diyen Taşlıcalı Yahya Efendi. Biri dünyaya hükmeden bir
hükümdar, diğeri ise o hükümdar döneminde
yaşayan bir şair. Aralarında ki tek ortak taraf
zaman olmasa gerek, ikisinin de yaşayış şekilleri farklı olsa da onu yaşamadan kendilerini
bir hiç saydıkları bir duygu var: Aşk
Yine o dönemde yaşamış, sevgiliden gelecek
her türlü azaba boyun eğen Fuzuli’ye ne demeli? Aşığın tek ilacı sevgilinin bir bakışıdır,
bir iltifatıdır sözünün resmen vücut bulmuş
halidir Fuzuli. Örnek verecek olursak bir dizesinde:
Serîr-i saltanat zevkinden efzûndur bana ol
söz
Ki lûtf ilen demişsin bir gulâm-ı kem-terînimdir.
Günümüz Türkçesine çevirecek olursak: Ey
sevgili saltanat zevkine oturmuş olmaktan
daha büyük bir zevk aldım.
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Çünkü sen bir gün söz arasında benim için kölelerimin en ucuzudur demişsin. Bu kadar dahi benden bahsetmen, beni anmış olman bana saltanat zevkinden daha büyük bir zevktir diyor Fuzuli. Bu denli aşk tutkunu
bir yaşam yalnızca divan edebiyatında mı var? Hiç uzağa gitmeye gerek
yok 20. yy. şairlerinden bir aruz ustasi olan Hüseyin Nihal Atsız’ ın ne
farkı vardır Fuzuli’den.
Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin
Sen öldürüyorken de vururken de güzelsin!
Zamanlar farklı da olsa duygular aynı çünkü Taşlıcalı Yahya belki de tüm
insanoğlunu özetlemiş aşk ile zenginim derken.
Yaşayış şekli, bakışı, anlamlandırması kişiden kişiye farklılık gösterse de,
değişmeyen tek şey aşkın varlığı. Bundan önce de var olmuş, şu anda da
var olan, gelecekte de var olacağı kesin olan: Aşk.
Evren Can ÇELİK

“Aşk ile zenginim malım da yok makamımda.”
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